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٦٨٩
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    دراسة لغوية تطبيقية-داللة الحيوان في الرواية 

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية 

  .مي أمل بنت سالم الحضر

 اململكة العربية ، الرياض ، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب،قسم اللغة العربية

  .السعودية

 amal.salem.@gmail.com:  البريد االلكتروني

   :الملخص

هدفت الدراسة إىل الرتكيز على اجلانب اللغوي، يف رواية حتمل اسم حيوان، 

يت قامت على روايات  ال-  يف حدود ما قرأت –حيث إن أكثر الدراسات 

أما املنهج . يشكل فيها احليوان حمورا رئيسا، كانت دراسات أدبية وقراءات نقدية

املتبع يف البحث فهو املنهج الوصفي التحليلي، ويقوم على قراءة الرواية قراءة 

يف سياقا�ا ) القندس(ـ رصد املادة موضوع البحث لفظة : معمقة يتم فيها

ـ التحليل الداليل لبعض الصيغ .  املادة صرفيا، وحنوياـ تصنيف هذه. املختلفة

الصرفية والروابط النحوية واملعجمية، ومدى تأثريها وتأثري املوقعية اإلعرابية  يف بناء 

ـ حلياة : وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج منها. الرواية ودالال�ا املختلفة

 الرواية ؛ حيث تعرف الكاتب املؤلف تأثري على عمله األديب، وقد ظهر ذلك يف

أثناء تواجده يف بورتالند وعلى ضفاف �ر ويالمت، وجعله حمورا ) القندس(إىل 

ـ ظهور دور اإلحالة يف الربط بني أجزاء النص الروائي وإزالة ماقد يعرتيه .. لروايته

من لبس أو غموض ومن ذلك استخدام الضمائر اليت كان أكثرها ضمائر 

سب الروائي الذي اعتمد على املسرود الذايت وضمائر الغائب اليت للمتكلم اليت تنا



        

 

 

 

٦٩٠
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ـ ظهور دور الربط . تناسب األحداث واألشخاص واألماكن اليت يف ذهن السارد

املعنوي بوجود التكرار يف بعض ألفاظ الرواية الذي حقق التماسك يف النص 

داللة الفعل ـ اختالف . إضافة إىل وظائفه الداللية من تأكيد وتنبيه وغريها

، وظهور ذلك يف تطبيقه على )مل(و) لن(عن املنفي ب ) ال(املضارع املنفي ب 

ـ ثراء الرواية بدالالت لغوية حيفز إىل دراستها والتطبيق يف جوانب أخرى . الرواية

مل يتم التطبيق فيها خشية اإلطالة، مما يفتح بابا لدراسة هذه الرواية  وغريها من 

  .  نطلقالروايات من هذا امل

  . الضمائر- التحليل الداليل- القندس- الرواية-احليوان: الكلمات المفتاحية
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The Reference of the Animal in the Novel - An 
Applied Linguistic Study on the Novel (The 

Beaver) by Mohammad Hassan Elwan 
Amal Bint Salem Al-Hadrami 
Department of Arabic Language ، College of Arts ، 
King Saud University ، Riyadh ، Kingdom of Saudi 
Arabia. 
Email: amal.salem.@gmail.com 
ABSTRACT: 

The present study aimed to focus on the linguistic 
side in a novel holding the name of an animal as 
most of the studies - within the limits of what I read 
- that were based on novels in which the animal 
constituted a main focus, were literary studies and 
critical readings. The study adopted the descriptive 
and analytical method and it was based on reading 
the novel in depth in which: investigation of the 
subject matter in question (the beaver) in its various 
contexts, classification of this material 
morphologically and grammatically, semantic 
analysis of some morphological formulas, 
grammatical and lexical links and the extent of their 
influence and the effect of locational syntactic in the 
construction of the novel and its various 
connotations. The research reached a number of 
results as the author's life has an impact on his 
literary work, and this has appeared in the novel as 
the writer got acquainted with (the beaver) while he 
was in Portland and on the banks of the Willam 
River, and he made it the focus of his narration. The 



        

 

 

 

٦٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

emergence of the referral role in linking the parts of 
the narrative text and removing the existing 
ambiguity including the use of pronouns of the 
speaker that fit the novelist who rely on the 
narratives the self and third person pronouns that fit 
the events, people, and places in the narrator's 
mind. The role of the moral link with the presence of 
repetition in some of the words of the novel was 
emerged, which achieved coherence in the text in 
addition to its semantic functions of affirmation. 

Keywords: Animal- Novel- Beaver- Semantic analysis- 

Pronouns.  
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  : مقدمة

 - داللة الحیوان في الروایة موضوع ھذا البحث الموسوم بیقع 

  ل محمد حسن علوان)القندس( على روایة  -  دراسة لغویة تطبیقیة

في نطاق البحث اللغوي الذي یبحث في لغة النص الروائي لرصد 

لمادة لوالمعجمیة  النحویة لروابط  وا،الصیغ الصرفیة المختلفة

 والكشف عن ،)القندس( التي ھي اسم حیوان –موضوع البحث 

وألن  ، في الروایةھااختالف الدالالت وعمقتماسك النص ودورھا في 

 ،؛ ھذا یجعلنا ال نعتاد شكلھحیوان ال یعیش في البیئة العربیةالقندس 

 أو خصائصھ التي من الممكن أن یوظفھا ،وال نعرف أسلوب عیشھ

السیما أن ھذه  ،صیاتھ أو سیر أحداث روایتھالكاتب لخدمة شخ

ًكان ھذا دافعا للكشف عن الدالالت  ؛)سعودیة(الروایة روایة عربیة 

ولم تستطع حیوانات البیئة أن  ،الروایةالقندس الجدیدة التي منحھا 

  .تحققھ

 في  ،  وتعود أھمیة ھذه الدراسة إلى التركیز على الجانب اللغوي

 في حدود ما – حیث إن أكثر الدراسات ،روایة تحمل اسم حیوان

 ،التي قامت على روایات یشكل فیھا الحیوان محورا رئیسا -قرأت 

  .نقدیةقراءات كانت دراسات أدبیة و
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   :من بین ھذه الدراسات 

" لمعنونة ب  ا)١وفاء عوني الخضراء وعالیة صالح (دراسة  -

ل نسان والحیوان في روایة زمن الخیوتبادل األدوار بین اإل

تتفحص ھذه الدراسة  .للروائي إبراھیم نصر هللا" ضاء یالب

 متتبعة لھا ،بعد الحداثة عالقة اإلنسان بالحیوان من منظور ما

 وتركز على الخیول التي جعل منھا الروائي ،في التراث

  .شخوصا روائیة تقاسمت البطولة مع شخوص الروایة

تحدث فیھا  "  سیرة الحیوان"بعنوان )٢فتحي الصومعي( دراسة -

 ودوره ،الكاتب عن دور الحیوان في أغراض الشعر المختلفة

 في إظھاره قدرات وإمكانات لم تكن ،في القصة والروایة

لم یحققھ   وحقق ما،متخیلة حیث لعب الحیوان دور البطولة

 ل جورج )مزرعة الحیوان( واستعرض روایة ،نسانإلا

 .أورویل، وتحدث عن الخرافة ودور الحیوان فیھا

األدب اإلنساني الحیوان في رمزیة  " )٣عمر عاشور(دراسة  -

 تحدث فیھا عن ،"مزرعة الحیوان "إلى "كلیلة ودمنة "من 

 وكیف سخر األول األخیر ،العالقة بین اإلنسان والحیوان

                                                           

، ٣، الع�دد٣٧ كلیة اآلداب والفن�ون، جامع�ة عم�ان األھلی�ة، األردن، المجل�د - ١
  م٢٠١٠

، ب�اب ١ عبد الظاھر، فتحي عثمان أحم�د، أق�الم عربی�ة للن�شر والتوزی�ع، ط- ٢
 م ٢٠١٢اللوق، القاھرة، 

  م٢٩/٨/٢٠١٧ مجلة زمان الثقافیة، - ٣
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 كیف كانت تدور ، تحدث عن كتاب كلیلة ودمنھ،لمنفعتھ

تحدث  ومن ثم ، والغرض منھ،الحكایات على ألسنة الحیوانات

عن روایة مزرعة الحیوان للكاتب البریطاني جورج أورویل، 

 مبینا أنھ ، أن تسیطر على المزرعةتكیف استطاعت الحیوانا

 حیث ،ال یمكن أن ینظر إلى األعمال األدبیة بمعزل عن مؤلفیھا

 وتحدث عن التنصل من .تنتمي ھذه الروایة إلى األدب السیاسي

حكایة على " في روایتھ  یحي الطاھر عبدهللاألصل في روایة

 "النورس جوناثان"دث عن روایة ح وت،"لسان كلب 

 وخلص إلى أن األعمال األدبیة التي قدمت ،لیفنجستون

 ولم تعبر عن ،الحیوانات كأبطال وقفت عند حد الرمزیة

  .الحیوان بصدق

 ، فقد حظیت بدراسات عدة،أما الروایة موضوع الدراسة    

التي نافست على القائمة ة من الروایات السیما أن ھذه الروای

 وفازت بجائزة معھد العالم العربي ،القصیرة في جائزة البوكر

  ١.للروایة العربیة 

  

  

                                                           

  م ٢٤/١٠/٢٠١٥ مجلة العرب، السبت - ١
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   :من ھذه الدراسات

 ـالموسومة بم ٢٠١٦) ١أمینة عبدالرحمن الجبرین (دراسة  -

الصورة السردیة في روایة القندس دراسة السارد وتجلیات "

 ."االنكسار 

سیمیائیة  ":بعنوانم ٢٠١٦) ٢ العتیبي محمدكیةز(دراسة  -

 ."لشخصیات السردیة في راویة القندسا

بنیة المفارقة في  "م ٢٠١٧) ٣الزھراني علي أمیرة (دراسة  -

خطاب المنتمي والالمنتمي في روایة القندس لمحمد حسن 

 ."علوان 

التي جاءت بعنوان م ٢٠١٩) ٤من الشریھيحررنا عبدال(دراسة  -

الزمنیة في الروایة دراسة سردیة في روایة القندس المفارقة " 

  . "لمحمد حسن علوان

من المالحظ أن ھذه الدراسات في مجملھا دراسات أدبیة        

وھي دراسات  .والزمن ،والشخصیة ،نقدیة في السرد والصورة

 – إن شاء هللا تعالى –ختلف عن الجانب الذي سأدرس الروایة ت

                                                           

، اكن���وبر )٨(، الع���دد)٧٦( جامع���ة الق���اھرة، مجل���ة كلی���ة اآلداب، المجل���د - ١
 م ٢٠١٦

  م ٢٠١٦/ھـ١٤٣٨ أوراق تقدیة في نادي اإلحساء األدبي،- ٢
  م٣١/١٢/٢٠١٧مجلة سیاقات اللغة والدراسات البینیة، العدد السابع - ٣
 ھـ   ١٤٤٠/م ٢٠١٩ مجلة األندلس، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة، شتاء - ٤
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  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 متخذة دراسة بالجانب اللغوي ودالالتھ حیث ترتبط ال ؛من خاللھ

  .لفظة القندس  وسیلة لذلك

 ،أما المنھج المتبع في البحث فھو المنھج الوصفي التحلیلي     

  :ویقوم على قراءة الروایة قراءة معمقة یتم فیھا

ھا ت في سیاقا)القندس(رصد المادة موضوع البحث لفظة  -

 .المختلفة

 .ا ونحوی،تصنیف ھذه المادة صرفیا -

 ،التحلیل الداللي الختالف الصیغ الصرفیة والجمل النحویة -

   .دى تأثیرھا في بناء الروایةمو

   وتعقبھما خاتمة ،تمھیدسبقھما یوسیقوم البحث على مبحثین      

 عن عالقة اإلنسان – إن شاء هللا تعالى – التمھیدسأتحدث في 

  .ا وحدیثا وأھمیة ظھور الحیوان في األدب العربي قدیم،بالحیوان

 التصنیف الصرفي للكلمات من حیث التعریف :المبحث األول

    . وانعكاس ذلك على الداللة، واإلفراد والتثنیة والجمع،والتنكیر

والداللي ویتم فیھ التعرف إلى  التصنیف النحوي :المبحث الثاني

لھما  وما ،في بناء الروایةوالمعجمیة   الروابط النحویة بعضتأثیر

  . الداللةفيیة اإلعرابیة من تأثیر للموقعوما 

  .وصل إلیھ البحث من نتائج وتوصیاتت  تحوي أھم ما:ةالخاتم
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 

                                                  :التمھید

 وذلك للعالقة الوطیدة ،أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسانللحیوان          

قة قدیمة قدم الوجود ؛ وھذه العال ،قامت على االنتفاعالتي بینھما 

 ،حیث ظھر لنا ذلك من خالل الرسوم والنقوش على الكھوف والجبال

اھتم العرب بالحیوان وظھرت لنا أوصاف بعض الحیوانات في وقد 

ذكر  وبعد مجيء اإلسالم  ،البیئة الصحراویة في الشعر الجاھلي

 " :ى قال تعال،ب هللا المعجز في لغتھاكت  في القران الكریم الحیوان

" (  ٥ - النحل("  واألنعام خلقھا لكم فیھا دفء ومنافع ومنھا تأكلون 

في األنعام لعبرة نسقیكم مما في بطونھا من بین فرث ودم لبنا وإن لكم 

وهللا جعل لكم  " :وقال تعالى )٦٦-النحل ("  سائغا للشاربین اخالص

وم  من بیوتكم سكنا وجعل لكم من جلود األنعام بیوتا تستخفونھا ی

ظعنكم ویوم إقامتكم ومن أصوافھا وأوبارھا وأشعارھا أثاثا ومتاعا 

والخیل والبغال  " :قال تعالى وأیضا ،)٨٠ - النحل ("إلى حین 

  .)٨ -النحل(" والحمیر لتركبوھا وزینة  

ولكم فیھا  " : حیث قال هللا تعالى،تعدت الفائدة منھا إلى المتعة    

 وقد ورد ذكر ).٦ –النحل   ("تریحون وحین تسرحون جمال حین 

كثیر من أسماء الحیوانات في القرآن حیث سمیت بعض السور بھا 

 وكذلك ذكرت أسماء ،األنعام ، النمل،النحل،  البقرة :ومن ذلك
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ،٤الضأن ،٣ الذئب،٢ الخنزیر،١ الجمل:للحیوانات في آیات القرآن مثل

  . وغیرھا،٨ الماعز،٧ الكلب،٦، القرد٥العجل 

ا جاء ذكر الحیوان في السنة النبویة وفي األدب العربي ایض     

والقصص الشعبي الذي تدور أحداثھ على  في األمثال ،شعرا ونثرا

 البن المقفع )كلیلة ودمنة(لسان الحیوانات والطیور ومن ذلك كتاب  

 ،الذي كان یھدف إلى النصح واإلرشاد والحكمة بأسلوب مسل وجمیل

 ھـ٢٥٥ان للجاحظ المتوفى سنة مثل كتاب الحیوأخرى  كتبو

دب العربي الحدیث ال سیما في  األإلى امتد ھذا الظھور         

في  مل أسماء حیواناتح حیث صدرت عدة روایات ت،الروایة

   وأكثرھا مما ھو معروف ،عناوینھا

 مملكة الفراشة ، ل طھ حسین، دعاء الكروان: مثل،ئة العربیةیفي الب

 طوق الحمام ل ،فعى ل یوسف زیدان ظل األ،ل واسیني األعرج

                                                           

  )٣٣(، سورة المرسالت آیة )٤٠( سورة األعراف آیة - ١
س��ورة األنع��ام آی��ة ، ) ٦٠(، س��ورة المائ��دة آی��ة )١٧٣( س��ورة البق��رة آی��ة - ٢

)١٤٥ (  
 )١٧، ١٤، ١٣( سورة یوسف آیة - ٣
  )١٤٣( سورة األنعام آیة - ٤
، س��ورة )١٥٣(، س��ورة الن��ساء آی��ة )،٩٢،٩٣، ٥٤، ٥١(س��ورة البق��رة آی��ة - ٥

 )١٥٢(ألعرف آیة ا
 )٦٠(، سورة المائدة آیة )٦٥( سورة البقرة آیة - ٦
 ) ٢٢(، سورة الكھف آیة )٧٧( سورة األعراف آیة - ٧
  )١٤٣( سورة األنعام آیة - ٨



        

 

 

 

٧٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 الحمام الیغرد في بریدة ، عیون الثعالب ل لیلى األحیدب،رجاء عالم

 فئران ، زمن الخیول البیضاء ل إبراھیم نصر هللا ،ل یوسف المحیمید

القندس  ،ساق الغراب ل یحي امقاسم ،أمي حصة ل سعود السنعوسي

ام ل عبد العزیز  الیوم األخیر لبائع الحم،نل محمد حسن علوا

  .الصقعبي

 روایة القندس التي ھا  روایات سعودیة من الروایاتمن بین ھذه  

ة یئاسم حیوان ال یعیش في البجاء  حیث  ؛لفتت انتباھي في عنوانھا

دث عن ھذا ح وكأنھ عنوان لكتاب یت، وكذلك جاء اسما مفردا،العربیة

   ! ولكنھ روایة ،الحیوان

 لكونھ  ، یدخل إلى النصأن  القاريء ع ستطیمن خالل العنوان ی      

نظاما سیمیائیا ذا أبعاد داللیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع " 

یعیش في  وألن القندس حیوان ال "   ١ الرامزةدالالتھ وفك شفرتھ

وال نعرف خصائصھ التي نعتاد شكلھ  ھذا یجعلنا ال ؛ البیئة العربیة

 وھذا ،ى شخصیات وأحداث روایتھمن الممكن أن یخلعھا الكاتب عل

   .سنعرفھ من خالل ھذه الدراسة  ما

                                                           

، ١س����یمیاء العن����وان، وزارة الثقاف����ة، عم����ان، األردن، ط.  قط����وس، ب����سام- ١
  ٣٣م، ص٢٠٠١



        

 

 

 

٧٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 

  : التصنیف الصرفي:المبحث األول

 ، خمس وخمسین مرة حوالي     ورد لفظ القندس في الروایة     

 واثنا ، ثالث وعشرون لفظا معرفة،١دافرمنھا خمس وثالثون لفظا م

 اثنا عشر لفظا ، منھا٢ لفظا جمعا عشر یة وثمان.عشر لفظا نكرة

 واآلخر ،، أحدھما نكرة٣ ولفظان مثنى.نكرة  وستة ألفاظ ،معرفة

فیھا  جاء ، أن األلفاظ من حیث العدد،من ذلك یتبین لنا     معرفة 

  .المثنى أقل عددا منھما  فیھاجاء و،المفرد أكثر من الجمع

 ،أكثر من النكرةفیھا ٍ جاءت المعرفة ،ومن حیث التعریف والتنكیر  

 بینما جاءت األلفاظ ،یث بلغت األلفاظ المعرفة ستة وثالثون لفظاح

وھذا یناسب أحداث الروایة التي جاءت النكرة حوالي تسعة عشر لفظا 

     .استرجاعا ألحداث سابقة ومعروفة

المعرفة تفوقت في عددھا على األلفاظ نجد فیما سبق أن األلفاظ        

اإلضافة إلى أن أول اسم ورد للقندس  ب،بھا أبدأ الحدیثس النكرة ؛ لذا 
                                                           

، ٣٩، ٣٩، ٣٩، ٣٨، ٢٦، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٥، ١٣، ٥انظ��ر الروای��ة ص - ١
١٣٥، ١٢٣، ١٢٢، ١١٠، ٩٩، ٩٨، ٩١، ٦٣، ٤٣، ٤٢، ٤٢،٤٢ ،

٣١٠، ٣١٠، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٢٠، ٢٠٠، ١٩٣، ١٩١، ١٥٧، ١٣٩.،١٣٥ ،
٣١٩   

٢٢٤، ١٩٩، ١٨٩، ١٥٩، ١٥٦، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١١٠، ٧٣، ٢٥ - ٢ ،
٣٣٣، ٣١٠، ٣١٠، ٣٠٧، ٢٨٠، ٢٢٦  

٢٨٨، ٢٧ - ٣  



        

 

 

 

٧٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

وإن كان النحاة یعدون النكرة أصل والمعرفة ،في الروایة كان معرفة

  .فرع عنھا

  : قال سیبویھ

ألن  ُّ وھي أشد تمكنا ؛،ُّأعلم أن النكرة أخف علیھم من المعرفة" 

َّ ثم یدخل علیھا ما تعرف بھ،النكرة أول َ ُ.  

 ومن ثم لم ،الجمیع ؛ ألن الواحد األولُّأن الواحد أشد تمكنا من  وأعلم 

  .یصرفوا ما جاء من الجمیع على مثال لیس یكون الواحد

 وھو أشد ،وأعلم أن المذكر أخف علیھم من المؤنث ؛ ألن المذكر أول

  " .١ وإنما یخرج التأنیث من التذكیر،تمكنا

عندما رأیت القندس أول مرة شعرت "  روایتھ بعبارة السارد بدأ      

  "أللفة با

 ، وقد تدل على المكان،وحدھا قد تدل على الزمان) عند(  لفظة 

 لكنھا أتت بالحقة بعدھا ، وینتھي الحدث فیھا،حسب ما یضاف إلیھا

                                                           

بن قنبر، أبو بشر، الكت�اب، تحقی�ق، عب�د ال�سالم   سیبویھ، عمرو بن عثمان - ١
  ٢٢، ص١م، ج١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨ ٣ھارون، مكتبة الخانجي، ط

انظر، المبرد، محمد بن یزید بن األكبر الثمالي األزدي، أبو العباس، المقتضب، 
اب��ن الحاج��ب، جم��ال ال��دین .  ٤/٢٧٦تحقی��ق، محم��د عب��د الخ��الق عظیم��ة، ج

صالح . لكي، الكافیة في علم النحو، تحقیق دعثمان بن أبي بكر المصري الما
  . ٣٧م، ص٢٠١٠، ١القاھرة، ط-مكتبة اآلداب ، عبد العظیم الشاعر 

  



        

 

 

 

٧٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 وكانت وسیلة لتوسع ،فھذه جعلتھا ال تكون إال دالة على الزمان) ما(

 ،حدثین في العبارة ھا وجود، حیث اقتضى وجود١داللة الحدث فیھا 

 باإلضافة إلى أن مد الصوت فیھا ،)شعرت( واآلخر )رأیت (األول

لیسرد كل ما یجول في مخیلتھ ویستدعي  واسعة منح الكاتب مساحة

   .الحكایات القدیمة في ذاكرتھ لیسطر روایة كاملة بطلھا القندس

ئ  وإن كان للروایة قار، معرفةةمفرد )القندس(جاءت لفظة         

 فإن  لذا،أي ھو بالنسبة لھ نكرة ، الكاتبیجھل ھذا القندس الذي رآه

 والكاتب ،بنسبیة بین المتكلم والمخاطمسألة التعریف والتنكیر 

 فما یكون لدى المتكلم أو الكاتب معرفة قد یكون عند ،والقارىء

 حد النكرة عسر فھي ماعدا : ابن مالكقال " .المخاطب والقارئ نكرة

تیة تبنى على التعریف والتنكیر  لما كان كثیر من األحكام اآل،المعرفة

َّ؛ صدر النحاة كتب النحو وكانا كثیري الدور في أبواب العربیة 

 ولیس منھا ، وقد أكثر الناس حدودھما،ما بعد اإلعراب والبناءرھبذك

  من تعرض لحدھما عجز عن الوصول إلیھ : قال ابن مالك،حد سالم

                                                           

 انظ��ر، عبابن��ھ،یحي، النح��و العرب��ي ف��ي ض��وء اللغ��ات ال��سامیة واللھج��ات - ١
  ٢٥٥العربیة القدیمة دراسة مقارنة، دار الكتاب الثقافي، ص

لشعر العربي في العراقن�دار المحرراألدب�ي انظر، الزبیدي مرشد، اتجاھات نقد ا
  ١٦٥م، ص٢٠١٥محافظة الجیزة، -للنشر والتوزیع والترجمة، مصر



        

 

 

 

٧٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

عنى نكرة  ألن من األسماء ماھو معرفة م دون استدراك علیھ

  " ١وماھو نكرة معنى معرفة لفظا  .... .لفظا

اھتم النحویون واللغویون بالمخاطب ؛ لما لھ من دور في  مسألة      

ألنھما مبنیان على العالقة المفترضة بین المتكلم ، التعریف والتنكیر

علم أن التعریف معلق بمعرفة المخاطب ا " : قال األعلم،والمخاطب

   ،دون المتكلم

 فیكون منكورا ، وال یعرفھ المخاطب،یعرفھ ھو ذكر المتكلم ماد یوق

 فتعرف ، ولي بستان، في داري رجل: كقولك للمخاطب،للمخاطب

فالمعرفة والنكرة بالنسبة "  ."٢تان وھو ال یعرفھما الرجل بعینھ والبس

   "٣إلى المخاطب

                                                           

اب��ن مال��ك، جم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��دهللا الط��ائي، ش��رح الت��سھیل، : انظ��ر- ١
تحقی�ق عب��د ال�رجمن ال��سید ومحم��د ب�دوي المحت��ون، ھج�ر للطباع��ة والن��شر، 

، عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر، ، ال��سیوطي١١٥ص/١، ج١٩٩٠، ١م�صر، ط
 –جالل ال�دین، ھم�ع الھوامع،تحقی�ق عی�د الحمی�د ھن�داوي، المكتب�ة التوفیقی�ة 

   ١/٢١٨مصر ج
 األعلم، أبو الحجاج یوسف ب�ن س�لیمان ب�ن عی�سى األعل�م ال�شنتمري، النك�ت -٢

یح�ي م�راد، محم�د عل�ي بی�ضون، . في تفسیر كتاب سیبویھ، قراءة وض�بط د
    ٢١٦ /١یروت، لبنان، جدار الكتب العلمیة، ب

 ابن یع�یش، یع�یش ب�ن یع�یش اب�ن أب�ي ال�سرایا محم�د ب�ن عل�ي، أب�و البق�اء،  - ٣
ش��رح المف��صل، ق��دم ل��ھ، إمی��ل ب��دیع یعث��وب، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، 

  ١/٢٢٥لبنان،، ج



        

 

 

 

٧٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ، شكلي،للتعرف إلیھما  لذا وضعوا للتعریف والتنكیر معیارین 

 ،الذي تعرف بھ النكرات یقوم على التنوین : المعیار الشكلي،الليود

  .واأللف والالم الذي تعرف بھ المعارف

ال یعتمد على الشكل وإنما یعتمد على علم  :والمعیار الداللي

 ویعتمد على القرائن الداخلیة والخارجیة للحكم على ،المخاطب

   ١المفردة بتعریف أو تنكیر

عند  ھي معرفة شكال القترانھا باأللف والالم التي) القندس( فلفظة

  ، عنده جعلتھا نكرة معنى، في العبارة)أول مرة ( لفظة ،الكاتب

ألنھا لم تعرف القندس تعریفا یمیزه لدى القارئ ؛  نكرة  أیضا ھيو

  .عن غیره

وإنما منع األسد وما أشبھھ أن یكون لھ اسم معناه  ":یقول سیبویھ

 أشبھھا لیست بأشیاء ثابتة مقیمة مع الناس  أن األسد وما،معنى زید

   "٢فیحتاجوا إلى أسماء یعرفون بھا بعضا من بعض 

                                                           

 انظر، نحلة، أحمد محمود،  التعری�ف والتنكی�ر ب�ین الدالل�ة وال�شكل، مكتب�ة - ١
  ١٧م ص١٩٩٩لقاھرة،زھراء الشرق، ا

  ٢/٩٤سیبویھ، الكتاب، ج ٢



        

 

 

 

٧٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

، التي ١مع أن القندس مجھول عند الكاتب إال إنھ شعر معھ باأللفة    

وھذا شعور مقبول إذا ما  ، شعور باألنس واالئتالف واالجتماعھي

  تولدت، نفسیة سیئة التي لھا حالة،تعرفنا بعد ذلك إلى ھذه الشخصیة

" ألنھ عن تراكمات عصیبة منذ الطفولة إلى أن بلغت سن األربعین، 

 عندما یشعر اإلنسان ينتزداد الحاجة لالقتراب من المجتمع الحیوا

 بسبب الظروف السیاسیة والحیاتیة ،باالغتراب عن مجتمعھ البشري

جد في  ولی، فیلجأ إلى مجتمع الحیوان لیتنفس الصعداء،واالقتصادیة

خاصة أن   "٢ذلك المجتمع الراحة والطمأنینة بعیدا عن ظلم بني البشر

 وھو ،الشكل الظاھري لھذا الحیوان ذكره بأفراد عائلتھ في الریاض

التي جمعتھ )ویالمت( وتحدیدا على ضفة نھر،یقبع بعیدا في بورتالند

   ،بالقندس

 بعض  الكاتبذكر بعدما ،معرفة لدى القارئ )القندس(  أضحى    

َّصفاتھ الخلقیة  ِ َ  ،ّعینیھ الكلتین ، ردفھ السمین،سنیھ البارزتین " منھا َ

                                                           

-ھ�ـ١١٤١٠ انظر، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،بیروت، لبنان، ط- ١
  ١٠،١١ص/٩م، ج١٩٩٠

ِألف( عربي، فعل - عربي– معجم المعاني الجامع - َ(  
الخضراء،وفاء عوني، صالح،عالیة،تبادل األدوار بین اإلنسان والحیوان في - ٢

ول البی��ضاء ل تب��ادل األدوار ب��ین اإلن��سان والحی��وان ف��ي روای��ة زم��ن الخی��
روایة زمن الخیول البیضاء للروائي إبراھیم نصر هللا،جامعة عمان األھلی�ة، 

  ٥٧٤م ص٣،٢٠١٠،ع٣األردن،مج



        

 

 

 

٧٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 قائمتیھ ، جسده المنبعج، ذیلھ المفلطح،، یده الشحیحة،أظفاره القاسیة

  "١  جسده البیضوي المكسو بالفرو البني ،الخلفیتین

 عند القارئفي المعنى النكرة ) القندس(لفظ إضافة ھذه الصفات إلى  

 النكرة للنكرة عند النحویین مزیة نعت في .تخصیصبعض حتھ من

 تمنح النكرة شیئا من التحدید فتقربھا إلى الذھن بعد  حیث،تخصیص

   .أن كانت بعیدة علیھ دونھا

 كما أن النكرة ،أعلم أن المعرفة ال توصف إال بمعرفة " :قال سیبویھ

  "٢ال توصف إال بنكرة 

رناه من تخصیص النكرة وإزالة ذك ولما كان الغرض بالنعت ما" 

َّتعر منھا  وجب أن ُیجعل للمنعوت حال ،العارض في المعرفة

 ، إما بخلقة نحو طویل:مشاركة في االسم لیتمیز بھ وذلك على وجوه

    "٣.....وأسود ونحوھا من صفات الحلیة ، وأبیض،وقصیر

ھ َوھذا ما ذكره الكاتب في ذكر بعض صفات القندس الخلقیة الظاھرة ل

 . ألول مرةهعندما رأ

                                                           

  ٥،٦ انظر الروایة، ص- ١
  ٦ص /٢سیبویھ، الكتاب، ج ٢
 ٢٣٣ص/، ٢ابن یعیش، شرح المفصل، ج ٣



        

 

 

 

٧٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 من خالل  للقندس لدى القارئالتخصیص النسبي ولكن بعد ھذا 

ما اسم " ؛ حیث بدأ یتساءل  نكرة عند الكاتب)القندس( مازال ،شكلھ

  "؟١ھذا الشيء یا ترى 

كدت أنساه قبل أن اكتشف "  .اختفى القندس ولم یظھر مرة أخرى  

دفتھ ا ص.ھمة في بورتالندأن للقندس ذي األسنان المتسخة عالقات م

 وأنا أمشي باتجاه المطعم داخل لوحة ضخمة وسط المدینة ھذا الصباح

 كانت أسنانھ نظیفة والمعة ھذه المرة وفروه .الذي أتناول فیھ إفطاري

ًجافا وناعما ولھ ابتسامة ال أدري كیف استطاع أن یصنعھا فمھ  ً

 یبدون بھیئة رائعة  فكرت أنھ یشبھ نجوم السینما الذین.الغریب الشكل

في الملصقات الدعائیة بینما رأیت بنفسي قبل أسابیع ما ینقض ھذه 

    "٢الھیئة تماما

 مرة أخرى ولكن بصورة مغایرة تماما لما للسارد     ظھر القندس 

 أن النعت یمنح المنعوت تعریفا أو من المعلوم  .رآه علیھا أول مرة

 تعریفا للقندس بل زادتھ  د السارم تمنحل لكن ھذه النعوت ،تخصیصا

    . وھذا یدل على أن القندس مازال عنده نكرة .إبھاما

في میدان المدینة الرئیسي قریبا من محطة القطار راحت ثالثة  " 

 .قنادس تجوب قفصا واسعا یحیط بھ ثالثة أشخاص من حدیقة الحیوان

                                                           

 ٧ انظر الروایة ص - ١
  ٢٤ر الروایة ص  انظ- ٢



        

 

 

 

٧٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

دھا من خالل فرجات القفص الصغیرة حلى أإ أن أمد یدي تحاول

 .مؤلمةّني أحد الحراس أن أمتنع عن ھذا لئال أتعرض لعضة فنصح

ًأخبرتھ أني صافحت قندسا قبل أسبوع فقط وتقاسمنا تمرا وحنینا على  ً ً

 ابتسم وأخبرني دون اھتمام أن القنادس تتصرف بألفة .ضفة النھر

 ابتعدت عنھ وأنا أردد اسم ھذا .أحیانا ولكنھا تظل شرسة في الغالب

  " ١نطقھ حارس القفص بوضوح الحیوان بعد أن 

 وعرف أن القندس رمز ھذه الوالیة ، تلك اللوحة للقندسالسارد رأى 

  .ال ھذه المرةإلھ مھرجانا سنویا لم یشھده لذلك یقام 

 وردت لفظة القندس في العبارة المقتطعة من الروایة ثالث مرات 

  .)القنادس( وواحدة معرفة  ،)قندسا( ،)قنادس(منھا اثنتان نكرة 

 فھو شاھدھا ألول مرة . قنادس األولى جاءت جمع نكرة لفظا ومعنى

  ، في ھذا المكان 

 وإذا ماعلمنا أن ھذا القندس ،الثانیة جاءت مفردا نكرة) قندسا(ولفظة 

 فجاءت النكرة ،النكرة ھو الذي رآه الكاتب أول مرة على ضفة النھر

بدلیل جھلھ  ، لتؤكد أن القندس مازال نكرة عنده،ھنا لفظا ومعنى

 ألن القنادس تظل شرسة في الغالب كما ،بسلوكھ عند مصافحتھ لھ

  لقنادس ھنا   فا.عرف ذلك من أحد حراس القفص

                                                           

  ٢٦، ٢٥ الروایة ص- ١



        

 

 

 

٧١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ألن الحارس الذي یبدو من حدیقة ؛ معرفة لفظا ومعنى جاءت 

   .الحیوان یعرف القنادس وسلوكھا حق المعرفة

لرغبة في  إلى االساردھذه المعرفة لشيء من سلوك القندس دفعت 

لیكون لھ معین على ؛ االستزادة من التعرف إلى سلوك ھذا الحیوان 

 حتى وجد فیلما یعرض ،ّفھمھ إذا ما عرج على بساطھ مرة أخرى

 بعد أن عندهلفظا ومعنى  ھنا أصبح القندس معرفة ،حیاة القندس

تعرف إلى سلوكھ في حیاتھ وفي تزاوجھ وفي رعایة صغاره وفي 

   .لھ وأدق تفاصی،مسكنھ

 نقتسم التمر .عاد أخیرا إلى بساطي وصرنا نقضي أغلب الوقت معا" 

ونمضغ دقائق النھار الصامتة في فتور مشترك یتأمل أحدنا اآلخر 

طویال كتوأمین جمعتھما األقدار صدفة ونحاول أن نختار من حكایاتنا 

  "أقربھا نسبا للنھر 

 أعرفھ منذ أمد ازداد یقیني بأني " ،أصبح القندس یذكره بالریاض   

ي مالمح الناصریة لكلما لمحتھ یخطر من بعید تراءت .... .،بعید جدا

  "١، أخبرت غادة أنھ یذكرني بالریاض ......والمربع

 كان جدنا ،في حیاة أخرى " ،رف وجھ الشبھ بینھ وبین عائلتھ ع

 لو أني اكتشفت ذلك مبكرا لوفرت على نفسي ،األكبر قندسا والشك

                                                           

  ٢٨،٢٩الروایة ص  ١
  



        

 

 

 

٧١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ولكن ما ،ب والشجار والغضب والعقوق والسخریةًعمرا من التع

أدراني أن ثمة حیوان یشبھنا في النصف اآلخر من العالم ؟ لم یظھر 

في الریاض حیث ال تقام لھ المھرجانات وال تعلق صورتھ في 

 أكثر من أربعین سنة حتى أفھم عائلتي  كان علي أن أنتظر،المیادین

  ."١قتسم التمر مع قندس أو  على ضفاف ویالمت وأنا أصید السمك

 ألنھ عرف أیضا أن ھذا القندس ،ر القندس الذي اقتسم معھ التمرّكن  

ھو إال القندس المعرفة لفظا دون معنى  الذي رآه على ضفة النھر ما

   .الذي بدأ بذكره في بدایة الروایة

 حیث أصبح ، صار القندس مركزا رئیسا النطالق أحداث الروایة

 وصارت معرفتنا ، ثریا لسرد أحداث ھذه الروایةشكلھ وسلوكھ منھال

 ومعرفتنا ،بالقندس الحیوان من خالل شخصیات ھذه الروایة

  .القندسھذا بشخصیات الروایة وما تنطوي علیھ أحداثھا من خالل 

 ، أحدھا مثنى نكرة،تین لم یأت لفظ القندس مثنى إال في لفظ  

لفظ دال على اثنین " ى المثن وإذا ما عرفنا أن ، مثنى معرفةخرىواأل

 ضم ،التثنیةو " ٢ وعطف مثلھ علیھ،د صالح للتجری،بزیادة في آخره

                                                           

  ٣٨الروایة ص  ١
  ٣٩ ابن الحاجب، الكافیة في علم النحو، ص - ٢

    ابن عقیل، بھاء الدین عبدهللا بن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مال�ك، 
ت��ألیف محم��د مح��ي ال��دین عب��د الحمی��د، المكتب��ة الع��صریة، ص��یدا، بی��روت، 

 ٥٨،ص١ج



        

 

 

 

٧١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ھذا االتفاق الذي ال .١اسم إلى اسم مثلھ متفقین في اللفظ والمعنى

 وإنما یظھر لنا عدم التآلف بین الكاتب ،یظھر بین شخصیات الروایة

 ال تآلف بین أخ ،وبین أفراد األسرة بعضھا البعض ،وبین أفراد عائلتھ

 وإنما ، وال صدیق وصدیق، وال زوج وزوجة، وأخت وأخت،وأخ

في الفیلم الذي رآه   بین قندسین،جاء ھذا التوافق خارج ھذه العائلة

تضاجع قندسان بعد أن رقصا  " .القندس الحیوانإلى الكاتب لیتعرف 

قندسان نكرة في   " ٢رقصة دورانیة طویلة تبعث على الخشوع

  .القنادس التي یراھامجموعة 

َتفاعل( غةیص   َ في الفاعلیة لفظا وفي   تدل على االشتراك،في الفعل) َ

 فقد كان ، فاعلتھ:اعلم أنك إذا قلت " : قال سیبویھ.٣المفعولیة معنى

وأما  " ،"٤كان منك إلیھ حین قلت فاعلتھ من غیرك إلیك مثل ما

 ،معمال في مفعولتفاعلت فال یكون إال وأنت ترید فعل اثنین فصاعدا 

   "٥وال یتعدى الفعل إلى منصوب

  .سمیةصیغة المثنى اإلل الفعلیة مناسبةصیغة إذن ھذه ال      

                                                           

 ١٨٥،ص٣ انظر ابن یعیش، شرح المفصل، ج- ١
  ٢٧ الروایة ص - ٢
  ٤٥٤، ٤٥٣، ص٣ انظر، ابن ماك، شرح التسھیل، ج- ٣
  ٦٨ سیبویھ، الكتاب ص - ٤
 ٦٩، ص٤ سیبویھ، الكتاب، ج- ٥



        

 

 

 

٧١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ما ھما إال ھو في العشرین  ،أما القندسان المثنى المعرفتان    

 " ، وھو أكثر شخص یعرف نفسھ وشخصیتھ،واألربعین من عمره

ُاألربعین ولم یبد علیھ أنھ في العشرین واستقبلني في  استقبلني ویالمت

ّیبدو علي وأنا في بورتالند الیوم  أدرك الفرق بین القندسین مثلما ال

  . "١أني أدركت الفرق بین المدینتین

جاءت ألفاظ القندس المعرفة المفرد والجمع منھا أثناء حدیثھ عن 

 أما ألفاظ ،القندس وجنس القنادس في صفاتھا وبعض خصائصھا

 جعلھا ألفراد عائلتھ عندما یتحدث ،لمفرد والجمع منھاالقندس النكرة ا

لم "  من ذلك . في الحقیقة  معرفةكانوا فھم بالنسبة لھ نكرة وإن ،عنھم

ت خ بل األ،تكن بدریة مشرفة تربویة مزمنة في كلیة البنات فحسب

 ویتضخم ردفاھا كل ، الشكلیةالقندسالتي استأثرت بأكثر جینات 

   "٢سنة

، .....دخولھا البیت أنجبت شیخة ابنتھا األولى نورةبعد سنتین من "
 ٣القندس ونافرة السنین األمامیین كما یكون ،......جاءت قندسا خاصا

"  

   "٤ تسبح معا طیلة الیومالقنادسأال یعرفون أن " 

                                                           

  ٢٨٨ الروایة ص - ١
  ٦٣ الروایة ص - ٢
  ج
  ١٢٥ الروایة ص- ٣
  ١٣٩ الروایة ص - ٤



        

 

 

 

٧١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 تحب بطریقة مختلفة وال ترقص إال إذا القنادس أخبرتھ أن ،....."
  "١اكتمل السد 

ثر من ستین سنة ولم یتجاوز ھذه األحیاء تماما قلب أبي الریاض أك" 
  "٢التي ال تفارق سدودھا إال لتبني سدودا مجاورة القنادس مثل 

 لھ أخطاء تً دخیال سمحًقندساتفترض بدریة أن شیخة لیست إال " 
   "٣أمي بالدخول إلى سدنا

ًكان أبي یشتري قصرا قدیما ألمیرة ھجرتھ فیھدمھ ویرفع على "  ً

  "٤ ال یتعب قندس الثالث لأنقاضھ السد

تحول تدریجیا باالحتكاك والمعایشة ، .....سكرتیر أبي السوري باسل
 ونمت لھ كرش ضخمة من كثرة األكل وقلة الحركة ،أیضاقندس إلى 

٥"  

، ھكذا ..........في المرات النادرة التي أزور فیھا عمتي فاطمة"

تحولت إلى  ف،ّجمعت بین مرارتي الترمل والعنوسة في عمر واحد

ار وال جمع الجذوع وال  الیعتمد علیھ وال یوكل لھ قرض األشجقندس

  . "٦حتى رعایة الصغار وینتظر الجمیع أن یغرق في النھر قریبا

                                                           

  ١٨٩ الروایة ص- ١
  ١٥٦ص  الروایة - ٢
  ١١٠ الروایة ص - ٣
  ١٥٦،١٥٧ الروایة - ٤
  ١٩٢،١٩٣ الروایة ص - ٥
 ٢٠٠، ١٩٩ الروایة ص - ٦



        

 

 

 

٧١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ، أنانیةقنادس ثم مات وخلفني وحیدا بین ،شیبني أبي وھو یشیب" 

  "١كلھم یتھمونني بالعقوق وال یغفرون 

 الذي القندس "  .لتھ إال ھو صفات القنادس انطبقت على عائبعض

 صغیرة موعود بالكآبة قنادسیبلغ عمري دون أن یكون عنده سد و

یبدو أن أقصر طریق للدفاع عن نفسي ھي أن أنكر كوني ...،والنبذ

 أخلع عن جلدي الفراء الذي لیس لي وأنزع األسنان التي لم ً،قندسا

ًتقضم شیئا نافعا  تملصت ، البدایة ھذا ما استعنت ببورتالند علیھ منذ،ً

    "٢بصعوبة من جذوري وال أظن أحدا من عائلتي فعل ھذا

 ألنھ لم یتحقق لھ ما تحقق ،ھو قندس شذ عن عائلة القنادس     

 وھو أراد أن یكون ، فعائلتھ أشبھت القندس شكال،للقندس الحقیقي

 أو ، فھل القندس العنوان  ھو الذي تنتمي إلیھ عائلتھ،قندسا حقیقیا

یدل "الحقیقي مناه أن یكون ھو ؟ ھذا إذا ماعرفنا أن القندس الذي ت

 ،، وبأن لدیھ نظرة حكیمة عند اختیار الموقع،على عدم االستسالم

 ویعرف ما یحتاجھ بالضبط للحفاظ على ،ویتمتع ببصیرة ال تصدق

 ویغیر البیئة بأكملھا التي یبني فیھا السد والنزل لتناسب جمیع ،نفسھ

ل عائلتھ التي رآھا تشبھ القندس لھا صفات القنادس  وھ.٣ "احتیاجاتھ

 ،وھي حیوانات اجتماعیة،التي لھا روابط عائلیة قویة للغایة" الحقیقیة 

                                                           

  ١١٣ الروایة ص- ١
  ٣١٠ الروایة، ص- ٢

٣  - www.universeofsybolism.com\beaver-symbolism.html 



        

 

 

 

٧١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

وجمیع أفرادھا یعیشون على مساحة ملعب كرة قدم مما یوفر لھا 

وجمیع األسرة تساعد في بناء وصیانة  ،منزال لعدة أجیال من القنادس

ات خاصة داخل أسوارھا لتحتمي بھا من  وتبني فیھ مالذ،النزل

وتستخدم ذیولھا للضرب عل سطح الماء " "١الحیوانات المفترسة

   ."٢لتنبیھ بني جنسھا عن خطر قادم

 ،   القندس العنوان ھو القندس الحقیقي الذي تمنى السارد أن یكونھ

وأن تنتمي إلیھ عائلتھ انتماء حقیقیا لیس شكال فقط وإنما سلوكا أیضا 

راودتني فكرة أن أطلق لحیتي لتلتقي مع بقیة " جاء في قولھ  یل مابدل

ھر لنشعر جسدي فأتحول إلى قندس حقیقي ثم أھجر شقتي وأقفز في ا

  " ٣ًبحثا عن عائلة وسد 

یحیل ) حقیقي(ب لفظ النكرة  )قندس( وصف ،قندس حقیقي        

 الذي ،سإلى داللة القندس الحیوان المعروف الذي ینتمي لجنس القناد

 وھذا ما -  ،یتمیز بالحكمة والبصیرة والجد والنشاط وحسن التصرف

 تعیش مع ، وینتمي إلى عائلة تجمعھا روابط متینة،-  یفتقده في نفسھ

  ، وتتعاون في بناء السدود المنیعة التي تحمیھا من األعداء،بعضھا

                                                           

١ Whatsmyspiritanimal.com 
-  "facts about beavers" www.livescience.com , Retrived ١٧-

٢٠١٩-١٠. Edited 
٢ - " what adaptations do beavershave to 

servive?"www.sciencing.com-  
  ٢٢٠ الروایة ص - ٣



        

 

 

 

٧١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ؛ لذا ھو تمنى أن یكون في نفسھ وعائلتھ وھذا ما یفتقده في أسرتھ

قندسا خیالیا افتراضیا كالذي تخیلھ یشبھ لیس  و، الحقیقيمثل القندس

       .عندما رآه أول مرة فیھاھا  فقط الذي ربطھ بعائلتھ في الشكل



        

 

 

 

٧١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 

  المبحث الثاني

  التصنیف النحوي والداللي

  )عندما رأیت القندس أول مرة شعرت باأللفة(

 حیث إنھا ،وائي      لالفتتاحیة الروائیة وظیفة مھمة في النص الر

 ، وتمنحھ التركیز واإلیحاء والتأویل،تحقق التوازن الداخلي للنص

 ، لقیامھا بمھمة التمھید لألحداث،وتعتبر المدخل الرئیس للروایة

 وللعنوان إسھام .والتقدیم لھا بغیة تحفیز القارئ للدخول في أحداثھا

  وھو أول ما یصادف القارئ عند،إشاري مرتبط بمكونات السرد

 قد یشجع القارئ على ، و یغریھ بالدخول إلى عوالمھا،اقتناء الروایة

 وھذا ما حدث معي ؛ حیث كان عنوان - ١ وقد ینفره،قراءة النص

  یقول –الروایة مثیرا للفضول للتعرف إلیھا وقراءتھا ودراستھا 

 فھو فضال عن جسر ،إن للعنوان وظیفة إغوائیة غیر نصیة ":قطوس

 یجذب المتلقي لشراء العمل األدبي ،ایة والقارئالتواصل بین الرو

                                                           

، ش��وال ٤٦،ج١٢انظ��ر، لحمداني،حمی��د، عتب��ات ال��نص األدب��ي، عالم��ات،م ١
  ٣٦م، ص ٢٠٠٢ھـ، دیسمبر،١٤٢٣

لھاش�م غرایب�ة " أوراق معبد الكتب�ا"نزار، العتبات النصیة، روایة        قبیالت،
، ٢٠١٤، ٣، الع��دد٤١نموذج��ا، دار العل��وم اإلن��سانیة واالجتماعی��ة، المجل��د 

         ٩٤٨، ٩٤٧الجامعة األردنیة،عملن ص



        

 

 

 

٧١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 مفردا ،فعنوان الروایة جاء اسم جنس" ١واإلقبال علیھ قراءة وإنتاجا 

 . فھل داللتھ حقیقیة أم رمزیة ؟، عنوان الفت لروایة سعودیة،ومعرفة

العنوان عمل یدخل في تصور مخصوص للعالقة بین االسم "

 ظل . "٢على مبدأ القصد واالختیار واختیار االسم ھنا یقوم ،والمسمى

العنوان حاضرا في الروایة حیث تكرر ذكره حوالي ثالث وعشرین 

 باإلضافة إلى ورود االسم في ،)القندس( بصیغتھ المفرد المعرفة ،مرة

 حیث بلغ ذلك كلھ ،متن الروایة بصیغ المفرد النكرة والمثنى والجمع

  .٣حوالي خمس وخمسین مرة 

حیث ،تاحیة النصیة في الروایة متواءمة مع عنوانھا      جاءت االفت

 ومثلت استرجاعا إلى مدلوالت سابقة ،ورد ذكر القندس العنوان فیھا

َفعل(عن الزمن السردي بصیغة  َ  التي تدل على أحداث وقعت في )َ

 وعندما تضاف لھا ظرف زمان یزید ذلك من الداللة ،الزمن الماضي

 كان ذلك  بصیغة ،)عرتش (،)رأیت( ،)عندما(على الماضي 

المسرود الذاتي التي تحدث فیھا الروائي عن ذاتھ وإلیھا عن أشیاء 

 ، أي أن ھناك مسافة بینھ وبین ما یتحدث عنھ،حدثت في الماضي

                                                           

قط��وس، ب��سام، س��یمیائیة العن��وان، جامع��ة الیرم��وك، مطبع��ة كنع��ان، إرب��د،  ١
  ١١٧، ص٢٠٠٢

 ٣٦، حمید، عتبات النص األدبي ص لحمداني- ٢
 ٦ انظر المبحث األول، التصنیف الصرفي،ص- ٣



        

 

 

 

٧٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

لھذه .  ١ أو ما یتصل با السترجاعات الماضیة ،ویدخل فیھا التذكر

 التي شعر  وكأن األلفة،االفتتاحیة دور كبیر في تسییر أحداث الروایة

 ھي سر ،بھا الروائي  التي افترض  أن یكون القندس شعر بھا أیضا

  .سرد ھذه الروایة وتتابع أحداثھا

 ویعني مفھوم البنیة ،یدرس اللغویون النص من أنھ بنیة لغویة    "

وجود عالقات متنوعة ومتداخلة بین عناصر النص ومقاطعھ یعبر 

 النص وسائل لغویة عدیدة  یجسد ذلك في،عنھا باالنسجام والتماسك

وال تكمن أھمیة وسائل الربط في أنھا تكفل  "، "٢تسمى أدوات الربط

 بل تیسر أیضا للسامع أو القارئ متابعة ،للنص ترابطھ فحسب

 التي تعتبر بنوعیھا ،ومن ھذه الروابط  اإلحالة" ٣الخطاب وفھمھ 

ھا تقوم المقامي والنصي من أھم الوسائل التي تحقق للنص ذلك ؛ ألن

 أو بالوصل بین مختلف مقاطع ،بعملیة الوصل بین أواصر مقطع ما

 وقد تكون إحالة على أمر سبق ذكره في النص وتسمى إحالة ،النص

 : ومن أدواتھا، أو یأتي المحال فیھا الحقا وتسمى إحالة بعدیة،قبلیة

                                                           

 انظ��ر، یقط��ین، س��عید، تحلی��ل الخط��اب الروائ��ي، المرك��ز الثق��افي العرب��ي، - ١
   ١٩٧،ص٢٠٠٥، ٤الدار البیضاء، المغرب، ط

 لحمداني، حمید، بنیة النص السردي من منظ�ور النق�د األدب�ي، المركزالثق�افي - 
 ٢٤، ص٢٠٠٠، ٣ الدار البیضاء، المغرب، طالعربي،

 الصیحي، محمد األخضر، م�دخل إل�ى عل�م ال�نص ومج�االت تطبیق�ھ، ال�دار - ٢
العربیة للعلوم ناشرون، من�شورات االخ�تالف، الجزائ�ر العاص�مة، الجزائ�ر، 

 ٨٦ م، ص ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩، ١ط
  ٨٧ السابق نفسھ، ص - ٣



        

 

 

 

٧٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

. ١الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأدوات المقارنة 

 اإلحالة بالضمیر الذي ، اإلحاالت التي جاءت في الروایةومن ھذه

 فالمتصل ماال ینفك عن . متصل ومنفصل،على ضربین" یأتي  

 وھو على ضربین . ومر بك، و ضربك، أخوك: كقولك،اتصالھ بكلمة

والمستتر ما " أخوك "  فالبارز ما لفظ بھ كالكاف في .بارز ومستتر

نفصل ما جرى مجرى المظھر والم" ٌزید یضرب " نوي كالذي في 

  ". ٢"  أنت "  و ،"ھو ": كقولك،في استبداده

 والبد أنھ شعر بذلك .عندما رأیت القندس أول مرة شعرت باأللفة" 

 .أیضا وإال ما تسلق الضفة الحجریة وراح یعبث في سلتي وبساطي

، فذكرتاني بما كانت علیھ أسنان أختي ..........ّتأملت سنیھ البارزتین

، أما ردفھ السمین ...... قبل أن تنخرط في مھمة إصالحھانورة

، وعندما رفع إلي عینیھ الكلتین محاوال أن .......فذكرني بأختي بدریة

یقرأ مالمحي ونوایاي بدا مثل أمي عندما أخبرھا أني موشك على 

شعرت بأن ..... صافحتھ مستعینا بتمرة .سفر فتستعیذ طویال وتحوقل

ي مست أطراف أصابعي تخبئ تحتھا تاریخا من أظفاره القاسیة الت

 انتزع التمرة من یدي كما ینتزع أبي ثمار الحیاة ،القلق والمواربة

  قبض علیھا بید شحیحة ذكرتني بید أخي سلمان عندما ........انتزاعا

، مشى على ثالث  ضاما یده التي تحمل التمرة ....تقبض على المال

                                                           

  ٩٠الصبیحي، السابق نفسھ، ص:  انظر- ١
  ٢٩٢، ص ٢ابن یعیش، شرح المفصل، ج - ٢



        

 

 

 

٧٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

خرى راب فاشتبكت اظفار یده األإلى صدره حتى ال یمرغھا في الت

 جفل من ذلك فارتجف جسده المنبعج مثل .تحت ثقلھ مع نسیج البساط

 خلص یده من النسیج بحركة شدیدة ،كرة سلة مصابة بخلل موضعي

 وقف .تركت في بساطي أثرا طفیفا لخیط منزوع وشیئا من الوحل

 أزعجني على قائمتیھ الخلفیتین وألقى نحوي نظرة خاطفة لیرى إذا ما

عاد بعد ذلك لیدب على ثالث وقد تأكد أني الحظت قدرتھ .ما قام بھ

على الوقوف على قدمین مثلنا لوال أنھ یستعین في ذلك بذیلھ المفلطح 

 أكمل نصف دورة ثم أوالني ظھره ........الذي أثار اھتمامي فعال

 غاب .أخیرا وعاد إلى النھر تاركا وراءه بساطا مثقوبا ورجال غریبا

جسده البیضوي المكسو بالفرو البني المبتل وھو یسبح مبتعدا بوادعة 

وھدوء لتتبخر وجوه عائلتي في الفراغ وینطفئ وراء جبیني مصباح 

   " ١الذاكرة

 الضمیر العائد على ،    من الضمائر التي جاءت في  النص الروائي

 الذي بدا دوره واضحا في تماسك النص - في إحالة قبلیة -متقدم  

 ، في الربط بین القندس العنوان وافتتاحیة الروایة،لسابق من الروایةا

         .وسرد أحداثھا

"   بدأ الروائي یسرد أحداث الروایة بحدیثھ عن ھذا القندس الذي 

 ، بدا، التقطھا، لفظھا، وضعھا، انتزع، رفع، قضم، راح یعبث،تسلق

                                                           

  ٦، ص٥ الروایة، ص- ١



        

 

 

 

٧٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ، جفل،ھا حتى ال یمرغ، مشى، قبض علیھا، لن یستغني،لم یستسغ

 ، أكمل، یستعین، قد تأكد، عاد لیدب، ألقى، وقف، خلص یده،بدا

ھذه األفعال التي جاء أكثرھا بصیغة الماضي  "  ،أوالني ظھره

الذي یعود ) ھو( فاعلھا الضمیر المستتر ،لتناسب حدث االسترجاع

على القندس في بدایة الروایة  حقق الربط واالنسجام في ھذا النص 

  الضمیر المتصل في حرف الجر )الھاء(إضافة إلى  ،من الروایة

 الذي ، ال یمرغھا، التقطھا، لفظھا، وضعھا، وفي  األفعال،)على(

   . التي انتزعھا من یده)التمرة(یعود على 

 ، عینیھ، ردفھ،سنیھ ": المتصل بالكلمات التالیة)الھاء(     الضمیر 

 جسده ، ظھره،ذیلھ ب، قائمتیھ، صدره، یده، فمھ، جسده، ثقلھ،أظفاره

  لوال ھذا .الذي یعود أیضا على القندس الذي رآه أول مرة"  ١

 ،وإیجاز واختصار.الضمیر لما كان ھناك ربط وانسجام في النص

لما كانت المضمرات إنما جيء بھا لإلیجاز  ":جاء في شرح المفصل

 فُجعل ما كان منھا متصال على حرف ،ّ قلت حروفھا،واالختصار

 ، إال أن یكون ھاء،"ضربك "والكاف في " قمت " ء في واحد كالتا

 ، واحتمل أن یكون على حرف واحد،ْفإنھ ُیرَدف بحرف لین لخفائھ

 فأما المنفصل فتكون على أكثر من .التصالھ بما قبلھ من حروف

 وجعل بعض المضمرات مستترا في ،حرف النفصالھ واستقاللھ بنفسھ

                                                           

  ٦، ص٥ من نص الروایة ص- ١



        

 

 

 

٧٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ُّ غلوا في اإلی،الفعل منویا فیھ ُ جاز وذلك عند ظھور المعنى وأمن ُ

 من ذلك الفعل الماضي إذا أسند ، وذلك في أفعال مخصوصة،اإللباس

الیظھر لھ " عمرو ضرب " و " زید قام : " إلى واحد غائب نحو

  .١" عالمة في اللفظ 

 التي جاءت ،)تاء الفاعل للمتكلم( ،      من الضمائر المتصلة أیضا

 ،  شعرت، صافحتھ، تأملت،شعرت ،رأیت" في األفعال التالیة 

 ، وقفت، ما جلست آثرت، فكرت، تأملتھ، رحت، رمیتھ،ّقصرت

 حیث تحدث الروائي . "٢ تأملت، رحت، مددت، جلست، علقت،لمحت

بضمیر األنا المتمثل في الشخصیة المركزیة في الروایة  ) السارد(

وفي  ،التي قدمت نفسھا بضمیر المتكلم كما جاء في األفعال السابقة

المسرود الذاتي "  بصیغة ،جمیع سرد الروایة من أولھا إلى آخرھا

 وینھض ھذا المستوى ،الذي وظفھ السارد الشخصیة مركزا على ذاتھ

 مبلورة ،من الخطاب على رؤیة داخلیة تمتاح من خزان الذاكرة

 وراصدة لالوعیھا وھواجسھا ،لتجربة الذات في عالقتھا بالواقع

ًإضافة إلى حدیثھ عن نفسھ ینقل لنا أحداثا  " ٣الداخلیة المتصارعة 

                                                           

  ٣٢٧، ص ٢ ابن یعیش، شرح المفصل، ج - ١
   ٦، ص٥ الروایة ص - ٢
  ٦٢ فرشوخ، أحمد، جمالیة النص الروائي، ص - ٣



        

 

 

 

٧٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

  وینقل ما یتصل بھ بضمیر الغائب الذي تكفل بنقل ،آلخر یتكلم عنھ

  . ١غیابھ

وباستخدام ضمیر المتكلم یظھر الروائي بحضور مباشر في سرد 

 ویوصل التجربة ، وفي عالقتھ بھا ألنھ یحكیھا بنفسھ،األحداث

  .٢ھا أن تصل للمتلقي الشعوریة كما عاشھا وكما أراد

 حیث جنبھ ،        مما سبق ظھر لنا دور الضمیر في ترابط النص

 ومنح المتلقي فرصة التفكیر ، ومنحھ مفید اختصار،كثیرا من التكرار

  .٣ التي یجد فیھا لذة فنیة ،لمعرفة المحال إلیھ

     من وسائل الربط أیضا التي استخدمھا الكاتب في الروایة 

 ویجسد ،  الذي یعد ظاھرة من ظواھر التماسك النصي،)التكرار(

شكال من أشكال الترابط المعجمي على مستوى النص الذي یقوم على 

إعادة عنصر معجمي أو مرادف لھ أو شبھ مرادف أو عنصر مطلق 

  . ٤أو اسم عام 

                                                           

 انظ��ر، جی��ران، عب��د ال��رحیم، ف��ي انظری��ة ال��سردیة، روای��ة الح��ي الالتین��ي - ١-
   ٩٥،٩٦، الدار البضاء، المغرب، ص٢٠٠٦یدة، أفریقیا الشرق مقاربة جد

 انظر، إبراھیم، عبدهللا، الضمیر األعمى، صحیفة الریاض الیومیة، الن�سخة - ٢
م، الع����دد ٢٠١٤ دی����سمبر ١٣-ھ����ـ ١٤٣٦ ص����فر ٢١اإللكترونی����ة، ال����سبت 

١٦٩٧٣   
 خط���ابي، محم���د، ل���سانیات الخط���اب وتحلی���ل ال���نص، دار كن���وز المعرف���ة، - ٣

  ٦٢٢، ص ٢، مج٢٠١٣ان،عم
  ٩١، ٩٠ انظر، الصبیحي، محمد األخضر، مدخل إلى علم النص، ص - ٤



        

 

 

 

٧٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ًو كرره تكریرا ": ) ٢٨ ،١٤/٢٧:كرر(جاء في التاج        ِ ْ َ ََ  قال أبو ،َّ

َ قلت ألبي عمرو:َّسعید الضریر ُ ْ ٍ ما بین تفعال و تفعال ؟ فقال:ُ ٍَ َْ ِْ َ تفعال :َ ْ ِ

َ وتفعال بالفتح مصدر،ٌاسم ْ ٍوتكرة كتحلة( ،َ َّ ِ َِ ًَ َّ وتسرة وتضرة وتدرة)َّ َّ َِّ ِ َِ َّ، 

ْقالھ ابن ُ ُبزرج َوكركره( .ُ َ ُ أعاَده مرة بعد إخرى :َْ ً َّ  معنى :ُ قال شیخنا،)َ

َّكر ًر الشىء أي كررهُ فعال كان أو قوالَ ًَ َْ ِ َ ََّ َ  وتفسیره في كتب المعاني ،َّ

َبذكر الشىء مرة بعد مرة اصطالح منھم ال لغة ُ ٌ قالھ عصام في شرح ،ٌ

ِ قلت  وقال السُیوطي في بعض أجوبتھ. انتھى،القصارى ِ ْ ُّ َ إن التكرار :ّ ْ َّ ّ

ًھو التجدید للفظ األول وُیفید ضربا م ْْ َْ ِ ِ ِّ َّ ُ َ وقد قرر الفرق بینھما .ن التأكیدَّ ْ َ ََ َّ

ُ ومما فرقوا بھ بینھما.ِجماعة ٌ من علماء البالغة َّ أن التأكید شرطھ :َّ

َاالتصال وأن ال ُیزاد على ثالثة ََ َّ ْ والتكرار ُیخالفھ في األمرین،ْ َْ ََ ُ ْ  ومن ،َّ

َّثم بنوا أن قولھ تعالى  َ ْ َ َ َّ ِّفبأىِّ آالء ربِّكما تكذبان"َ َ ُ ِ ِ
 ،َ تكرار ال تأكید "١

ِ وفي الفُروق اللغویة التي جمعھا أبو ھالل .ألنھا زادت على ثالثة َّ ُِّ ُ

َالعسكري إن اإلعاَدة ال تكون إال مرة ً ِ ّ  فال ُیقال ،ّ بخالف التكرار،َّ

َّأعادهُ مرات إال من العامة ََّ َِ َ ثم قضیة كالم المصنف توقف التكرار ،َ ْ َّ ّ ّ

ِعلى التثلیث لتحقق اإلعا َدة مرةّ ّبعد أخرى إال ُیرید بعد  ذكره مرة ’ ّ ِ ْ ِْ ّ َ ُ

  ."٢ فتأمل  ،ُ وهللا أعلم.أخرى ال بعد أخرى إعاَدة

                                                           

حاش�یة الت�اج، وقم�ت (وقد ذكرت فیھ�ا إح�دى وثالث�ین م�رة :  سورة الرحمن- ١
  )بمراجعتھا في السورة

 الزبی��دي محم��د مرت��ضى الح��سیني، ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس، - ٢
  ٢٧،٢٨، ص١٤مطبعة حكومة الكویت، جتحقیق، عبد العلیم الطحاوي، 



        

 

 

 

٧٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 وال سیما إذا ما عرفنا ، ھذا القول من الزبیدي یحتاج فعال إلى تأمل

أن الزبیدي في معجمھ قد جمع ما جاء في المكتبة العربیة من معاجم 

 وغیرھا من ، والنوادر واألشعار وكتب الطبقات والقراءات،اللغة

 ویعرض ، ومادتھ اللغویة تزید على ما في معجم لسان العرب،الفنون

أحیانا بعض الكلمات العامیة التي یجدھا في لسان أبناء الوطن 

َ فتفسیره لكلمة التكرار لم یتوقف عند التفسیر اللغوي.العربي ْ  بل ،َّ

 ، وكتب التفسیر،لمعاني وفي كتب ا،تعداه إلى ما جاء عند البالغیین

  . وعرض قول العامة في تفسیره لھا،وعند أھل الفروق اللغویة

 ،)القلق( تكرار كلمة ،   من مظاھر التكرار التي وردت في الروایة

   :مرات على النحو التالي التي جاءت حوالي عشر

ّشعرت بأن أظفاره القاسیة التي مست أطراف أصابعي تخبئ تحتھا "  ّ

  " ١ والمواربة لقلقاتاریخا من 

ستظن العائلة أنھ لطیف ومتعاون ولكن بحاجة إلى نھر وضفة "

ّلیكتشفوا مثلي أننا سرقنا جینا خفیا من جیناتھ القدیمة وخبأناه في  ً ً

 فظة وباردة ونفعل ، وحذرةقلقة فصرنا عائلة ،أرحام جداتنا البعیدات

                                                           

  ٥،٦ انظر الروایة  ص- ١



        

 

 

 

٧٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

نقرض بقیة  عظامنا القلقعندما یقرض : كل ما تفعلھ القنادس تماما

  ."١األشیاء 

 سیالحظ منذ اللیلة .ھذاعیبنا األزلي الذي لن یغیب عن حذق القندس"

 ،األولى التي لھ في بیتنا أننا نأكل من طعام واحد ال على طاولة واحدة

ْونقیم تحت السقف نفسھ ولكل منا نوء مختلف  ونحتفل بنفس األعیاد ،َ

 .القلقسألني عن السبب أنھ  سأبوح لھ عندما ی.ولكن ابتساماتنا متنافرة

 الذي أبقى بیننا العھد وجعل كل ما بیننا كعائلة مجرد القلقوحده 

 ،ً من الشتاء الذي قد یأتي قارسا ولم نجمع ما یكفيلقلق ا.عھد

 القلق وبسبب .،والظروف التي قد تقصم ظھر أحدنا لو ظل وحیدا

ذا الشتاء رغم أن ھ، وعمل أكثر مما ینبغي،جمع أبي أكثر مما نحتاج

  ."٢لم یأت وتلك الظروف لم تحدث أبدا 

 األبدي الذي بالقلقّأمي تفترض في وفي بدریة شخصیتین ملتاثتین " 

أورثنا إیاه أبي فحرمنا من التمتع بحیاة تشبھ حیاتھا مع عائلتھا 

   "٣األخرى

                                                           

  ٤٠ انظر الروایة ص - ١
  ٤١ انظر الروایة ص - ٢
  ٩٦ انظر الروایة ص - ٣



        

 

 

 

٧٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ّ حتى إنھا من فرطھ قررت أن تبني سدھا القلقكانت نورة شدیدة " 

د یعرف عنھا الكثیر رغم أنھا ال تكاد تفارق البیت  ال أح.داخل السد

  . "١إال لماما

، منى ................،منى تشبھ أمھا في تشكیل جسدھا"  

 یفترض سلمان أنھا إثم متخبط ینبغي تقییده قبل أن ،........جمیلة

 وتفترض شیخة أنھا طاقة مھدرة لم تجد فسحة ،یضر بجدران السد

 بما فیھ یقلقنورة أنھا قندس غیر منضبط وال  وتفترض ،كافیة للتفوق

  ".٢الكفایة

 ثمانیة منھا ، في الروایة حوالي عشر مرات)القلق(    وردت لفظة 

 وواحدة بصیغة الصفة المشبھة على وزن ،)القلق(بصیغة المصدر

ِفعل( ال (، وأخرى جاءت بصیغة الفعل المضارع المنفي ب ال )قلقة( )َ

  . )تقلق

  أسبابھ ؟ وما الداعي لتكراره في الروایة ؟ما القلق ؟ وما 

شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب وكارثة توشك أن  " :القلق

 وذلك أن الخوف استجابة ، وینبغي التفریق بین القلق والخوف،تحدث

 كثیرا ما یصدر ، والقلق استجابة لتھدید غیر محدد،لخطر واضح ماثل

                                                           

  ١٢٢ انظر الروایة ص - ١
  ١٣٩، ١٣٨ انظر الروایة ص - ٢



        

 

 

 

٧٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 والنزعات الغریزیة ، األمنعن الصراعات الالشعوریة ومشاعر عدم

   "١الممنوعة المنبعثة من داخل النفس

 حیث یكون ، من أسبابھ تعرض األطفال لمواقف في نطاق األسرة

لألب واألم دور كبیر في ذلك حین یدفعون أبناءھم للشعور بعدم 

األمان نظرا للخالفات المستمرة بینھم وعدم التوافق االجتماعي 

 یمتد في حیاة الطفل إلى مرحلة المراھقة  وھذا التأثیر،والثقافي

  .٢والشباب حتى الشیخوخة 

     نشأ التكرار للفظة القلق في الروایة عن حالة شعوریة سیطرت 

على الروائي وبقیت مالزمة لھ وانعكست على شخصیتھ ؛ حیث ورد 

 وامتد ذكرھا ، األول في الصفحة األربعین منھا)القلق(ذكر لفظة 

 ھذا التكرار منح ،فحة التاسعة والثالثین بعد المائةمتفرقة  إلى الص

إذا ماعدنا إلى طفولة الروائي نجد . النص تماسكا في داللتھ وفي بنیتھ

فیھا أسبابا لھذا القلق الذي ظل مسیطرا علیھ حتى بلوغھ سن 

 ، وافترض أنھ دخل إلى عائلتھ من جینات القندس الوراثیة،األربعین

َقلقة(جات لفظة . تشبھ القنادس عائلة قلقةتھ التي حتى أصبحت عائل َِ( 

ِفعل( على صیغة )عائلة(التي وقعت صفة ل   المؤنثة لتطابق )َ

                                                           

ج��ابر، ج��ابر عب��د الحمی��د، و كف��افي، ع��الء ال��دین، معج��م عل��م ال��نفس والط��ب  ١
  ٢١٩، ص١،ج١٩٨٨ة العربیة، القاھرة، النفسي، دار النھض

 انظر، أبو عمشة، فاطمة باس�ل ص�الح، القل�ق الوج�ودي والقل�ق االجتم�اعي - ٢
وعالقتھما بسمات الشخصیة ل�دى طلب�ة جامع�ة األزھ�ر بغ�زة، كلی�ة التربی�ة، 

  ١٤،١٥م، ص١٩-٢-ھـ ١٤٤٠جامعة األزھر، غزة، 



        

 

 

 

٧٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 وتأتي ، ھذه الصیغة الصرفیة تأتي صیغة مبالغة،الموصوف المؤنث

 ، واعتبارھا صفة مشبھة ھنا أقرب لداللتھا في الروایة،صفة مشبھة

عنى الثبوت االستمرار  وم،ألن الصفة المشبھة تدل على الثبوت

 أي إنھا تدل على أن الصفة ثبتت في صاحبھا على وجھ ،واللزوم

 إال أختھ نورة التي ، وھذا ما یرید الروائي إثباتھ في عائلتھ،١الدوام

 جاءت لفظة . بما فیھ الكفایة لذا فھي قندس غیر منضبط)ال تقلق(

 لماذا ،اؤال وھذا یطرح تس،القلق بصیغة الفعل المضارع المنفي ب ال

جاء في كتاب .؟)لن(أو النفي ب ) لم( النفي ب لم یستخدم الروائي

َّ قد فعل فإن نفیھ لما : وإذا قال. فعل فإن نفیھ لم یفعل:إذا قال" سیبویھ 

 وهللا لقد فعل :َّ لقد فعل فإن نفیھ ما فعل ألنھ كأنھ قال: وإذا قال.یفعل

 فإن نفیھ ، ھو في حال فعل أي، وإذا قال ھو یفعل. وهللا ما فعل :فقال

 وإذا . وإذا قال ھو یفعل ولم یكن الفعل واقعا فنفیھ ال یفعل،ما یفعل

 وإذا ،َّ كأنھ قال وهللا لیفعلن فقلت وهللا ال یفعل،َّقال لفعلن فنفیھ ال یفعل

حق "وفي شرح السیرافي . "٢قال لك سوف یفعل فإن نفیھ لن یفعل 

 وأن ال یكون منھما فرق ،مواقعھمانفي الشىء وإیجابھ أن یشتركا في 

، وإذا قال ..........،في أحكامھما إال أن أحدھما إیجاب واآلخر نفي

                                                           

  ٨٣ انظر، ابن یعیش، شرح المفصل، ص- ١
جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بك�ر، األش�باه والنظ�ائر ف�ي النح�و،  السیوطي، -

-ھ�ـ ١٤٠٤، ١راجعھ وقدم لھ، فایز ترحیني، دار الكتاب العربي، بیروت،ط
  ٢٠٦، ص٢م، ج١٩٨٤

  ١١٧، ص ١ سیبویھ، الكتاب، ج - ٢



        

 

 

 

٧٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ھو یفعل أي ھو في حال فعل لم یكن نفیھ ال یفعل ألن ال یفعل 

 فال یكون نفي المستقبل نفیا للحال ولكن ھو جواب ،موضوع للمستقبل

لمستقبل فجوابھ ال یفعل  وإذا كان ھو یفعل ل.ھو یفعل للحال ما یفعل

   ". .١الشتراكھما في االستقبال

  

     مما سبق یتبین لنا أن نفي الفعل المضارع الدال على الحال ال 

 وإذا كان الفعل المضارع داال على ، وإنما ب  ما،یكون ب ال النافیة

 ھذا ظاھر كالم سیبویھ والسیرافي في ، فإن نفیھ یكون ب ال،المستقبل

 وتفترض نورة ،...." في عبارة )ال تقلق(رنا إلى جملة  إذا نظ.شرحھ

نجد أن ھذه الجملة " أنھا قندس غیر منضبط وال یقلق بما فیھ الكفایة 

الفعلیة المكونة من الفعل المضارع المنفي ب ال وفاعلھ الضمیر 

 ، الذي یعود على القندس الذي وصفت بھ  نورة أختھا منى- المستتر 

 ، تقع في محل رفع صفة  ل قندس-عل الواقع في محل رفع فا

ھي االسم الدال على " والصفة كما جاءت في اصطالح النحویین 

 وھي األمارة الالزمة بذات الموصوف التي ،.....،بعض أحوال الذات

                                                           

 ال��سیرافي، أب��و س��عید الح��سن ب��ن عب��دهللا المرزب��ان، ش��رح كت��اب س��یبویھ، - ١
 لبن�ان ن – علي س�ید عل�ي، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت أحمد مھدلي،:تحقیق

 ٣٢٨،٣٢٩، ص ٣م، ج٢٠٠٨، ١ط



        

 

 

 

٧٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 "  ٢الصفة الحالة التي علیھا الشيء من حلیتھ ونعتھ" و"   ١یعرف بھا 

ذا یقتضي وجودھا  وھ،وھذا یعني أن الصفة عالمة على الموصوف

 أي أن نفیھا إذا كانت فعال البد أن تكون داللتھ ماضیا وحاال ،فیھ

  ما لم یوجد في السیاق ما یدل على أن ھذا الفعل كان في ،ومستقبال

 مما دعم ھذا الرأي ما جاء . أو سیكون في المستقبل،الزمن الماضي

صوت ما لم  یمتد بھا ال، الم بعدھا ألف،"ال ":عند السھیلي حیث قال

بعكس " لن"ً فإذا امتداد لفظھا بامتداد معناھا و،یقطعھ تضییق النفس

 أال ترى كیف جاء في ،ذلك فتأملھ فإنھ لطیف المعنى وغرض شریف

، )٣وال یتمنونھ أبدا  (: الفائق على كل العلوم،القرآن البدیع نظمھ

في الموضع الذي اقترن فیھ حرف الشرط بالفعل فصار " ال"بحرف 

 :-عز وجل- وھو قولھ ، فانسحب على جمیع األزمنة،صیغ العمومفي 

 على ذلك .)٥ زعمتم أنكم أولیاء هللا من دون الناس فتمنوا الموت ٤إن(

المضارع المنفي بال لم یتعین الحكم باستقبالھ بل یأتي أیضا داال على 

                                                           

 الجرج��اني، عل��ي ب��ن محم��د ال��شریف، كت��اب التعریف��ات، ض��بطھ وص��ححھ - ١
) م١٩٨٣دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت (جماع��ة م��ن العلم��اء بإش��راف الناش��ر 

  ١٣٣ص
  )و ص ف(، مادو ٤٦٠ الزبیدي، تاج العروس ص- ٢
  )٧(الجمعة، آیھ  سورة - ٣
  )٦( سورة الجمعة آیة- ٤
 السھیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدهللا بن أحمد، نتائج الفكر في النحو، - ٥

  ١٠١م، ص١٩٩٢-ھـ ١٤١٢، ١ط،دار الكتب العلمیة،بیروت 



        

 

 

 

٧٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

وھذا یناسب داللة الفعل ، ، وقد یدل على الماضي أیضا ١الحال 

  .منفي ب ال  في موضعھ من الروایةالمضارع ال



                                                           

 انظر، ابن مال�ك، أب�و عب�دهللا جم�ال ال�دین محم�د ب�ن عب�دهللا، ش�رح ت�سھیل - ١
محمد بدوي المخت�ون، ھج�ر للطباع�ة . الرحمن السید،دعبد. الفوائد، تحقیق د

  ١٨،١٩،٢٠، ص١م، ج١٩٩٠ھـ،١،١٤١٠والنشر والتوزیع واإلعالن، ط 
 انظر، رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي النحوي، شرح الرضي على -

د یوس��ف ح��سن عم��ر، .الكافی��ة الب��ن الحاج��ب، نحقی��ق وت��صحیح وتعلی��ق، أ
  ٢٩، ص٤جامعة قار یونس، لیبیا، ج



        

 

 

 

٧٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 

  :الخاتمة

ت��م بع��ون هللا وتوفیق��ھ االنتھ��اء م��ن البح��ث الموس��وم ب دالل��ة 

ل ) القن�دس ( دراسة لغویة تطبیقی�ة عل�ى روای�ة –الحیوان في الروایة 

محمد حسن عل�وان ، وق�د مھ�دت للبح�ث بالح�دیث ع�ن أھمی�ة الحی�وان 

 وحدیثا، ودوره في الروایة في حیاة اإلنسان، وظھوره في األدب قدیما

  .خاصة

وف���ي المبح���ث األول، تح���دثت ع���ن دور التعری���ف والتنكی���ر، 

واإلف�راد والتثنی�ة والجم�ع أللف�اظ القن�دس الت�ي ج�اءت ف�ي الروای�ة م��ن 

  .خالل إحصائھا، وبیان دالالتھا المختلفة في النص الروائي 

وف��ي المبح��ث الث��اني، تح��دثت ع��ن دالل��ة االفتتاحی��ة ال��سردیة 

ائمھا مع عنوان الروایة، ودور األزمن�ة لألفع�ال فیھ�ا عل�ى أح�داث وتو

الروایة،ودور الوسائل اللغویة متمثلة في أدوات ال�ربط ومنھ�ا  اإلحال�ة 

بال��ضمیر  ف��ي تحقی��ق ت��رابط ال��نص وتی��سیر متابع��ة الخط��اب وفھم��ھ 

للقارئ، وتحدثت أی�ضا ع�ن دورالت�رابط المعجم�ي متم�ثال ف�ي التك�رار 

 ودالل�ة بع�ض ص�یغ األفع�ال عل�ى األزمن�ة المختلف�ة في تماسك النص،

   .الرتباطھا ببعض حروف المعاني في الروایة

  



        

 

 

 

٧٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

  

  :  منھاوقد توصل البحث إلى عدد من النتائج،

  اتخ���ذ األدب م���ن الحیوان���ات أبط���اال وشخوص���ا، وس���رد عل���ى

أل���سنتھم عدی���دا م���ن الحكای���ات البدیع���ة لغای���ة الن���صح اإلرش���اد 

عي، والتوجی��ھ ال��سیاسي، إال إن األخالق��ي، واإلص��الح االجتم��ا

 في ح�دود مااطلع�ت علی�ھ –األعمال األدبیة التي قدمت الحیوان 

، لك�ن ١  لم تتحدث عن الحیوان نفسھ إنما توقفت عند الرمزی�ة–

الكات��ب ف��ي روایت��ھ القن��دس تح��دث ع��ن القن��دس الحی��وان ال��ذي 

ّتعرفنا إلى صفاتھ الخلقیة التي خلعھا على معظ�م شخ�صیاتھ ف�ي  ْ

 وبذلك تعرفن�ا عل�ى ش�كلھ ونم�ط – أن لم یكن جمیعھا –وایة الر

حیات���ھ وبیئت���ھ وص���فاتھ وإن ل���م یك���ن معروف���ا ف���ي بیئتن���ا، ھن���ا 

اس���تطاعت الروای���ة أن تتح���دث ع���ن بطلھ���ا الحی���وان وتجعل���ھ 

  .مسیطرا على أحداث الروایة

  لحی��اة المؤل��ف ت��أثیر عل��ى عمل��ھ األدب��ي، وق��د ظھ��ر ذل��ك ف��ي

ب إل��ى القن��دس أثن��اء تواج��ده ف��ي الروای��ة ؛ حی��ث تع��رف الكات��

  .بورتالند وعلى ضفاف نھر ویالمت، وجعلھ محورا لروایتھ

                                                           

كلیل�ة و دمن�ة إل�ى "  عاشور،عمرو، رمزی�ة الحی�وان ف�ي األدب العرب�ي م�ن -١
  ٢٠١٧l٨l٢٩مزرعة الحیوان، مجلة زمان الثقافیة،

حمزة، إبراھیم، توظیف الحیوان في األدب العربي، القاھرة، جریدة الخل�یج،  -
٢٠١٢l٩l١٧ 



        

 

 

 

٧٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

  أتاح��ت الدراس���ة لھ���ذه الروای��ة االط���الع عل���ى م��ا یت���صل بھ���ذا

الحیوان في بیئتھ األصلیھ والتعرف إلى ذلك من خالل م�صادره 

المختلف��ة للتع��رف ب��صورة أكب��ر عل��ى ص��فاتھ وبیئت��ھ وطریق��ة 

  . ا في دراسة الروایةعیشھ، لیكون معین

  ُّتفوق ألفاظ القندس المعرفة في عددھا على النك�رة، حی�ث بلغ�ت

حوالي ستة وثالثون لفظا معرفة، وتسعة عشر لفظا نكرة، وھ�ذا 

یبدو مناسبا للروایة التي تعتمد على المسرود الذاتي ال�ذي یك�ون 

  .  استرجاعا ألحداث مضت معروفة ومستقرة في ذھن الكاتب

 د لف�ظ القن��دس المف�رد عل��ى المثن�ى والجم��ع، حی�ث بل��غ ُّتف�وق ع��د

حوالي خمسة وثالث�ون لفظ�ا  م�ن خم�سة وخم�سین لفظ�ائ وھ�ذا 

یناس��ب شخ��صیة بط��ل الروای��ة ال��ذي یب��دو منع��زال ع��ن أس��رتھ، 

  .ویعد نفسھ منبوذا عنھا

  ف���ي التعری���ف والتنكی���ر، وان ) المتلق���ي(إثب���ات دور المخاط���ب

، ویعتم��د عل��ى  الم��تكلمالتعری��ف معل��ق بمعرف��ة المخاط��ب دون

 الداخلیة والخارجیة في س�یاق ال�نص إض�افة إل�ى الدالل�ة القرائن

  . الشكلیة

  ظھور دور اإلحالة في الربط بین أجزاء ال�نص الروائ�ي وإزال�ة

ماقد یعتریھ من لبس أوغموض، من ذلك استخدام الضمائر التي 

ك��ان أكثرھ��ا ض��مائر للم��تكلم الت��ي تناس��ب الروائ��ي ال��ذي اعتم��د 



        

 

 

 

٧٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

ل��ى الم��سرود ال��ذاتي، وض��مائر الغائ��ب الت��ي تناس��ب األح��داث ع

  .واألشخاص واألماكن التي في ذھن السارد

  ظھ��ور دور ال��ربط المعن��وي بوج��ود التك��رار ف��ي بع��ض ألف��اظ 

الروای��ة، ال��ذي حق��ق التماس��ك ف��ي ال��نص إض��افة إل��ى وظائف��ھ 

  .الداللیة من تأكید وتنبیھ وغیرھا

 ع��ن المنف��ي ب ) ال(ف��ي ب اخ��تالف دالل��ة الفع��ل الم��ضارع المن

  .، وظھور ذلك في تطبیقھ على الروایة)لم(و) لن(

  ث��راء الروای��ة ب��دالالت لغوی��ة یحف��ز إل��ى دراس��تھا والتطبی��ق ف��ي

جوانب أخرى لم یتم التطبیق فیھا خ�شیة اإلطال�ة، مم�ا یف�تح باب�ا 

 .  لدراسة ھذه الروایة وغیرھا من الروایات من ھذا المنطلق



        

 

 

 

٧٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 

اا   

 

 بـــــراهیم، عبـــــداهللا، الـــــضمیر األعمـــــى، صـــــحیفة الریـــــاض الیومیـــــة، إ

 دیــــسمبر ١٣-هـــــ ١٤٣٦ صــــفر ٢١النــــسخة اإللكترونیــــة، الــــسبت 

  .١٦٩٧٣م، العدد ٢٠١٤

  ،ابن الحاجب، جمـال الـدین عثمـان بـن أبـي بكـر المـصري المـالكي

ـــم النحـــو، تحقیـــق د ـــشاعر، . الكافیـــة فـــي عل ـــد العظـــیم ال صـــالح عب

  .م٢٠١٠، ١ة، طالقاهر-مكتبة اآلداب 

  ابن عقیل، بهاء الدین عبداهللا بن عقیل، شرح ابن عقیل علـى ألفیـة

ابــــــن مالــــــك، تــــــألیف محمــــــد محــــــي الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد، المكتبــــــة 

 .١العصریة، صیدا، بیروت، ج

  ابن مالك، أبو عبداهللا جمـال الـدین محمـد بـن عبـداهللا، شـرح تـسهیل

ــــق د ــــد، تحقی ــــسید،د. الفوائ ــــدالرحمن ال ــــد. عب وي المختــــون، محمــــد ب

 ،١، ج١هجــــــــــــــر للطباعــــــــــــــة والنــــــــــــــشر والتوزیــــــــــــــع واإلعــــــــــــــالن، ط

  .م١٩٩٠هـ،١٤١٠

  ،ابــن مالــك، جمــال الــدین محمــد بــن عبــداهللا الطــائي، شــرح التــسهیل

تحقیــق عبــد الــرجمن الــسید ومحمــد بــدوي المحتــون، هجــر للطباعــة 

  .م١٩٩٠ ،١ ج،١والنشر، مصر، ط



        

 

 

 

٧٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 ٩ جان،ابـــــن منظـــــور، لـــــسان العـــــرب، دار صـــــادر، بیـــــروت، لبنـــــ، 

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

  أبو عمشة، فاطمة باسل صالح، القلق الوجودي والقلـق االجتمـاعي

وعالقتهمـا بـسمات الشخـصیة لـدى طلبــة جامعـة األزهـر بغـزة، كلیــة 

  .م١٩-٢-هـ ١٤٤٠التربیة، جامعة األزهر، غزة، 

 رضي الدین محمـد بـن الحـسن النحـوي، شـرح الرضـي ، االستراباذي

د یوســف .جــب، نحقیــق وتــصحیح وتعلیــق، أعلــى الكافیــة البــن الحا

  .٤حسن عمر، جامعة قار یونس، لیبیا، ج

  األعلــــــم، أبــــــو الحجــــــاج یوســــــف بــــــن ســــــلیمان بــــــن عیــــــسى األعلــــــم

یحــي . الـشنتمري، النكــت فــي تفــسیر كتــاب ســیبویه، قــراءة وضــبط د

ـــة، بیـــروت، لبنـــان،  ـــي بیـــضون، دار الكتـــب العلمی مـــراد، محمـــد عل

  .١ج

 ،وكفـافي، عـالء الـدین، معجـم علـم الـنفس جابر، جابر عبـد الحمیـد 

  .١ج ،١٩٨٨والطب النفسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  ٨(، العــــــدد)٧٦(جامعـــــة القــــــاهرة، مجلـــــة كلیــــــة اآلداب، المجلـــــد( ،

 .م٢٠١٦اكنوبر 

  الجرجــــاني، علــــي بــــن محمــــد الــــشریف، كتــــاب التعریفــــات، ضــــبطه

ب العلمیـة، وصححه جماعة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، دار الكتـ

  .م١٩٨٣بیروت 
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  ـــي ـــسردیة، روایـــة الحـــي الالتین ـــرحیم، فـــي انظریـــة ال جیـــران، عبـــد ال

  .، الدار البضاء، المغرب٢٠٠٦مقاربة جدیدة، أفریقیا الشرق 

  حمزة، إبراهیم، توظیـف الحیـوان فـي األدب العربـي، القـاهرة، جریـدة

  .٢٠١٢/ ٩/ ١٧الخلیج، 

 ـــاء عـــوني، صـــالح،عالیة،تبادل  األدوار بـــین اإلنـــسان الخـــضراء، وف

والحیــــوان فــــي روایــــة زمــــن الخیــــول البیــــضاء ل تبــــادل األدوار بــــین 

اإلنــسان والحیــوان فــي روایــة زمــن الخیــول البیــضاء للروائــي إبــراهیم 

  .م٢٠١٠، ٣ع ،٣نصر اهللا، جامعة عمان األهلیة، األردن، مج

  خطـــــابي، محمـــــد، لـــــسانیات الخطـــــاب وتحلیـــــل الـــــنص، دار كنـــــوز

  .٢، مج٢٠١٣،المعرفة، عمان

 محمـــــد مرتـــــضى الحـــــسیني، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر ،الزبیـــــدي 

القــاموس، تحقیــق، عبــد العلــیم الطحــاوي، مطبعــة حكومــة الكویــت، 

  .١٤ج

 مرشد، اتجاهات نقد الشعر العربي في العراقنـدار المحـرر،الزبیدي  

  .م٢٠١٥محافظة الجیزة، -األدبي للنشر والتوزیع والترجمة، مصر

 قاسم عبد الرحمن بن عبداهللا بن أحمـد، نتـائج الفكـر السهیلي، أبو ال

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢، ١ط،في النحو، دار الكتب العلمیة،بیروت 

  ،ســـیبویه، عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، أبـــو بـــشر، الكتـــاب، تحقیـــق

ـــــد الـــــسالم هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجي -هــــــ ١٤٠٨ ،٣، ط١، جعب

  .م١٩٨٨
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 ن، شــــرح كتــــاب الــــسیرافي، أبــــو ســــعید الحــــسن بــــن عبــــداهللا المرزبــــا

أحمد مهدلي، علـي سـید علـي، دار الكتـب العلمیـة، :سیبویه، تحقیق

 .٣م، ج٢٠٠٨، ١ لبنان ن ط–بیروت 

  السیوطي، جالل الـدین عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر، األشـباه والنظـائر

ـــي،  ـــایز ترحینـــي، دار الكتـــاب العرب ـــه، ف فـــي النحـــو، راجعـــه وقـــدم ل

  .٢م، ج١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ١بیروت، ط

  ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدین، همـع الهوامــع، الـسیوطي

  .١ مصر ج–تحقیق عید الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة 

  الــــصیحي، محمـــــد األخــــضر، مـــــدخل إلـــــى علــــم الـــــنص ومجـــــاالت

تطبیقــــــه، الــــــدار العربیــــــة للعلــــــوم ناشــــــرون، منــــــشورات االخــــــتالف، 

 . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الجزائر العاصمة، الجزائر، 

  ،كلیلــــة و " رمزیــــة الحیــــوان فــــي األدب العربــــي مــــن عاشــــور،عمرو

  .م٢٠١٧/ ٨/ ٢٩ دمنة إلى مزرعة الحیوان، مجلة زمان الثقافیة،

  عبابنــه، یحــي، النحــو العربــي فــي ضــوء اللغــات الــسامیة واللهجــات

  .العربیة القدیمة دراسة مقارنة، دار الكتاب الثقافي

 التوزیـــع، عبـــد الظـــاهر، فتحـــي عثمـــان أحمـــد، أقـــالم عربیـــة للنـــشر و

 .م٢٠١٢، باب اللوق، القاهرة، ١ط

 فرشوخ، أحمد، جمالیة النص الروائي.  



        

 

 

 

٧٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

  لهاشــم " أوراق معبــد الكتبــا"قبــیالت، نــزار، العتبــات النــصیة، روایــة

، ٤١غرایبــــة نموذجــــا، دار العلــــوم اإلنــــسانیة واالجتماعیــــة، المجلــــد 

 .، الجامعة األردنیة،عمان٢٠١٤، ٣العدد

 ١وان، وزارة الثقافـة، عمـان، األردن، طسیمیاء العن. قطوس، بسام ،

  .م٢٠٠١

  ،قطـوس، بـسام، سـیمیائیة العنـوان، جامعـة الیرمـوك، مطبعـة كنعــان

  .٢٠٠٢إربد، 

  ٣٧كلیــة اآلداب والفنــون، جامعــة عمــان األهلیــة، األردن، المجلــد ،

  .م٢٠١٠، ٣العدد

  ،لحمـــداني، حمیـــد، بنیـــة الـــنص الـــسردي مـــن منظـــور النقـــد األدبـــي

 .٢٠٠٠، ٣في العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمركزالثقا

 ٤٦،ج١٢لحمـــــداني، حمیـــــد، عتبـــــات الـــــنص األدبـــــي، عالمـــــات،م ،

  .م٢٠٠٢هـ، دیسمبر،١٤٢٣شوال 

  ،المبـــرد، محمـــد بـــن یزیـــد بـــن األكبـــر الثمـــالي األزدي، أبـــو العبـــاس

  .٤المقتضب، تحقیق، محمد عبد الخالق عظیمة، ج

 م ٢٠١٩لــسنة الرابعــة، شــتاء مجلــة األنــدلس، العــدد الرابــع عــشر، ا

 .  هـ١٤٤٠/

  م٢٤/١٠/٢٠١٥مجلة العرب، السبت.  

  ،م٢٩/٨/٢٠١٧مجلة زمان الثقافیة.  



        

 

 

 

٧٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   
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  مجلـــــــــــة ســـــــــــیاقات اللغـــــــــــة والدراســـــــــــات البینیـــــــــــة، العـــــــــــدد الـــــــــــسابع

  .م٣١/١٢/٢٠١٧

  َِألف( عربي، فعل - عربي–معجم المعاني الجامع.(  

 والـشكل، مكتبـة نحلة، أحمد محمود،  التعریف والتنكیر بـین الداللـة 

  .م١٩٩٩زهراء الشرق، القاهرة، 

  ـــو ـــي، أب ـــسرایا محمـــد بـــن عل ـــي ال ـــن أب ـــن یعـــیش اب یعـــیش، یعـــیش ب

البقـــاء،  شـــرح المفـــصل، قـــدم لـــه، إمیـــل بـــدیع یعثـــوب، دار الكتـــب 

  .١العلمیة، بیروت، لبنان،، ج

 الخطـــاب الروائـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، یقطـــین، ســـعید، تحلیـــل 

 . ٢٠٠٥، ٤غرب، طالدار البیضاء، الم
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'ahmad muhdili , eali syd eali , dar alkutub 

aleilmiat , bayrut - lubnan n t  ,  m , j 

. 

 alsayutiu , jalal aldiyn ebdalrhmn bin 'abi 

bikr , al'ashbah walnazayir fi alnahw , 

rajieah qadam lah , fayiz tarhini , dar alkitab 

alearabiu , bayrut , t  ,  h - m , j 

. 



        

 

 

 

٧٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 alsayuti , eabd alrahmin bin 'abi bikr , jalal 

aldiyn , hamie alhawamie , tahqiq eyd 

alhamid hindawi , almaktabat altwfyqyt - 

misr j . 

 alsiyhiu , muhamad al'akhdar , madkhal 

'iilaa eilm alnas wamajalat tatbiqih , aldaar 

alearabiat lileulum nashirun , manshurat 

alaikhtilaf , aljazayir aleasimat , aljazayir , 

 ha- m. 

 eashur , eamrw , ramziat alhayawan fi 

al'adab alearabii min "klilat w dimanat 'iilaa 

mazraeat alhayawan , majalat zman 

althaqafiat , // m. 

 eababinah , yahiu , alnahw alearabiu fi daw' 

allughat walluhajat alearabiat dirasatan 

mqarnt , dar alkitab althaqafi. 

 eabd alzzahir , fathi euthman 'ahmad , 

'aqlam earabiatan lilnashr waltawzie , t  , 

bab alluwq , alqahrt ,  m. 



        

 

 

 

٧٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول   

  لـ محمد حسن علوان) القندس(على رواية   دراسة لغوية تطبيقية- الحيوان في الرواية داللة 

 firushukh , 'ahmad , jamaliat alnas 

alrawayiy. 

 riwayat 'awraq tamhidiat fi 'awayil alqarn 

alkhamis eashar , aleadad  , aleadad  , 

 aljamieat al'urduniyat , eamaan. 

 qutus , basam. siamya' aleunwan , wizarat 

althaqafat , eamman , al'urdun , t  ,  

m. 

 qutus , basam , simiayiyat aleunwan , 

jamieat alyarmuk , mutbaeat kunean , 

'iirabid , . 

 kuliyat aladab walfunun , jamieatan 

eamman al'ahliat , al'urdunu , almujalid  , 

aleadad  ,  m. 

 lihmadani , hamid , binyat alnasi alsurdiu 

min manzur alnaqd al'adbii , almrkzalthqafi 

alearabii , aldaar albayda' , almaghrib , t  , 

. 
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 lihmadani , hamid , eatabat alnas al'adbii , 

ealamat , m  , j  , shawal  h , 

disambir ,  m. 

 almubarid , muhamad bin yazid bin al'akbar 

althamalii al'azdii , 'abu aleabbas , 

almuqtadib , tahqiq , muhamad eabd 

alkhaliq eazimat , j . 

 majalat al'undulis , aleadad alrrabie eshr , 

alsanat alrrabieat , shata'  m /  h. 

 majalat alearab , alsabt // ma. 

 majalat zman althaqafiat , / ma. 

 majalat siaqat allughat waldirasat albayniat , 

aleadad alssabie // ma. 

 muejim almaeani aljamie - earabi- earabiun 

, faeal ('alif). 
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 nhlt , 'ahmad mahmud , altaerif waltanzim 

alrrayie bayn aldilalat walshakl , maktabat 

zuhara' alshrq , alqahrt ,  m. 

 , sharah almufasil , qadam lah , 'iimil badie 

yaethub , dar alkutub aleilmiat , bayrut , 

lubnan ,, j . 

 yaqtin , saeid , tahlil alkhitab alrawayiyi , 

almarkaz althaqafiu alearabiu , aldaar 

albayda' , almaghrib , t  , . 
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